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٦ 

 الشركة وطبیعة أنشطتھا ۱
 
 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري ("أمالك" أو "الشركة")، شركة مساھمة سعودیة تم تأسیسھا وتسجیلھا في المملكة العربیة السعودیة

 م). ۲۰۰۷یونیو  ۱۱ھـ (الموافق ۱٤۲۸جمادى األولى  ۲٥في الریاض بتاریخ  ۱۰۱۰۲۳٤۳٥٦بموجب السجل التجاري رقم 
 

م) في القیام بالتمویل العقاري ۲۰۱٤یولیو  ۸ھـ (الموافق ۱٤۳٥رمضان  ۱۱جل التجاري المعدل بتاریخ یتمثل نشاط الشركة وفقاً للس
 م). ۲۰۱۳دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۳٥صفر  ۲۱وفقاً لترخیص البنك المركزي السعودي بتاریخ 

 
م. ۲۰۱۹للشركة في جدة من قبل الشركة خالل  یقع مكتب الشركة المسجل في طریق الثمامة، المملكة العربیة السعودیة. تم إنشاء مكتب

 لدى الشركة الفروع التالیة في المملكة العربیة السعودیة:
 

 الموقع تاریخ اإلصدار رقم السجل التجاري للفرع
 الخبر ۳۰/۱۲/۱٤۲۸ ۲۰٥۰۰٥۷۸۱٦
 جدة ۰۷/۱٤۲۸/۲٤ ٤۰۳۰۱۷۱٦۸۰

 
لایر سعودي.  ٥۰۰٬۰۰۰للتطویر العقاري ("الشركة التابعة")، ویبلغ رأس مالھا تمتلك الشركة منشأة بالكامل وھي شركة أمالك العالمیة 

الغرض الذي تأسست من أجلھ الشركة التابعة ھو تملك العقارات التي تمولھا الشركة. لم تقم الشركة بتوحید الشركة التابعة ألن موجودات 
 ومطلوبات الشركة التابعة ال تعتبر جوھریة.

 
٪ من رأس مالھا في تداول (شركة السوق المالیة السعودیة). وبالتالي، ۳۰م، أدرجت الشركة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱یة في خالل السنة المنتھ

 فقد تم تغییر الوضع النظامي للشركة من شركة مساھمة سعودیة مقفلة إلى شركة مساھمة سعودیة. 
         

 أسس اإلعداد ۲
 

 بیان االلتزام )أ
 للشركة:یتم إعداد القوائم المالیة 

ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة من الھیئة  .۱ وفقا
 السعودیة للمحاسبین القانونیین؛ و 

 
 وتماشیاً مع أحكام نظام الشركات المعمول بھ في المملكة العربیة السعودیة والنظام األساس للشركة. .۲

 
 أسس القیاس )ب

بالقیمة تم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس االستمراریة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء قیاس االستثمارات والمشتقات المدرجة 
باستخدام طریقة وحدة االئتمان العادلة. باإلضافة إلى ذلك، یتم قیاس مكافأة نھایة الخدمة للموظفین بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة 

 المخططة.
 

 عملة العرض والنشاط )ج
تم عرض ھذه القوائم المالیة بالریال السعودي الذي یعتبر عملة النشاط للشركة. تم تقریب كافة المعلومات المالیة المعروضة ألقرب ألف 

 لایر سعودي، ما لم یذكر خالف ذلك.
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۷ 

 أسس اإلعداد (یتبع) ۲
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة )د
رى إن إعداد القوائم المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة الس������عودیة والمعاییر واإلص������دارات األخ

الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین یتطلب استخدام بعض األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة التي تؤثر 
المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات. كما یتطلب من اإلدارة ممارس��ة أحكامھا عند القیام بتطبیق الس��یاس��ات المحاس��بیة الخاص��ة على 

شتمل الحصول  سابقة وعوامل أخرى ت ستند إلى الخبرة ال شركة. یتم تقییم ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضات بصورة مستمرة وت بال
 وتوقعات األحداث المستقبلیة التي یعتقد أنھا ستكون معقولة في ظل الظروف. على المشورة المھنیة 

 
تُعطل األس����واق العالمیة حیث تش����ھد العدید من المناطق الجغرافیة "موجة ثانیة" من العدوى على الرغم من  ۱۹-ال تزال جائحة كوفید

شي الفیروس من خالل إجراءات احتراز سابقاً على تف سیطرت  سفر وعملیات اإلغالق أنھا كانت قد  یة صارمة مثل فرض قیود على ال
وقواعد التباعد االجتماعي الص��ارمة. ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة المملكة العربیة الس��عودیة من الس��یطرة بنجاح على تفش��ي الفیروس 

مة، وتبع ذلك إنھاء الحكومة لعملیات حتى اآلن، ویرجع ذلك في المقام األول إلى اإلجراءات غیر المس���بوقة والفعالة التي اتخذتھا الحكو
 اإلغالق واتخاذ إجراءات مرحلیة للعودة إلى الوضع الطبیعي. 

 
شامل من قبل مختلف الحكومات في جمیع أنحاء العالم. كما اعتمدت  ۱۹-وتم مؤخراً تطویر عدد من لقاحات كوفید واعتمادھا للتوزیع ال

عاملین في مجال الرعایة الص������حیة وفئات أخرى معینة من الناس وس������یكون متاحاً للناس الحكومة لقاحاً تم توفیره في الوقت الحالي لل
مثل مدة استمرار المناعة، وما  ۱۹-م. وعلى الرغم من وجود بعضاً من حاالت عدم التأكد حول لقاح كوفید۲۰۲۱بشكل عام خالل عام 

سیمنع انتقال العدوى أم ال وغیر ذلك من أمور، إال  ستثنائي. إذا كان اللقاح  شكل ا أن نتائج االختبارات قد أظھرت معدالت نجاح عالیة ب
، والتي یمكن الش���عور بتبعاتھا الناش���ئة لبعض ۱۹-وعلیھ، تدرك الش���ركة كل من تحدیات االقتص���اد الجزئي والكلي التي فرض���ھا كوفید

یة مختلفة في ھذه القوائم المالیة بناًء على الوقت، وتراقب عن كثب تعرضاتھا للمخاطر بشكل دقیق. وقد أجرت الشركة تقدیرات محاسب
م التي تتعلق باألحداث المس���تقبلیة التي ۲۰۲۰دیس���مبر  ۳۱توقعات الظروف االقتص���ادیة التي تعكس التوقعات واالفتراض���ات كما في 

كما أن االفتراض��ات  ترى الش��ركة أنھا معقولة في ظل ھذه الظروف. وھناك درجة كبیرة من الحكم المتض��من في إعداد ھذه التقدیرات.
األساسیة تخضع أیًضا لحاالت عدم تأكد والتي في معظم األحیان تكون خارج سیطرة الشركة. وعلیھ، من المحتمل أن تختلف الظروف 
ھذه  تأثیر  یة الفعلی�ة عن تل�ك التوقع�ات نظراً ألن األحداث المتوقع�ة في كثیر من األحی�ان ال تح�دث كم�ا ھو متوقع، وإن  االقتص�������اد

 تالفات قد یؤثر بشكل كبیر على التقدیرات المحاسبیة المدرجة في ھذه القوائم المالیة.االخ
 

إن التقدیرات المحاس����بیة الھامة التي تتأثر بھذه التوقعات وحاالت عدم التأكد المرتبطة بھا تتعلق بش����كل أس����اس����ي باالنخفاض في قیمة 
على كل من ھذه التقدیرات في اإلیض������اح  ۱۹-دى تأثیر جائحة كوفیدالموجودات المالیة. وقد تم عرض المزید من التوض������یح حول م

 المالئم في ھذه القوائم المالیة.
 

ي یتم إثبات أثر مراجعة التقدیرات المحاس������بیة في الفترة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات، إذا أثرت المراجعة على تلك الفترة فقط، أو ف
أثرت المراجعة على كال الفترتین الحالیة والمس��تقبلیة. وفیما یلي المجاالت الجوھریة التي قامت  فترة المراجعة والفترات المس��تقبلیة إذا

 اإلدارة فیھا باستخدام التقدیرات واالفتراضات أو مارست فیھا األحكام:
 

      االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة .۱
لجمیع فئات الموجودات المالیة وضع أحكام خصوصاً  ۹یتطلب قیاس خسائر االنخفاض في القیمة وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 

تقدیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة وقیم الضمان وذلك عند تحدید خسائر االنخفاض في القیمة وتقییم الزیادة الجوھریة في 
 تغییرات في مستویات مختلفة من المخصصات.إلى مان. ھذه التقدیرات تعتمد على عدد من العوامل، حیث یمكن أن تؤدي مخاطر االئت
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۸ 

         
 أسس اإلعداد (یتبع) ۲

 
 (ھـ) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (یتبع)

       
     االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (یتبع) .۱

  
عملیات حساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة الخاصة بالشركة ھي مخرجات لنماذج معقدة مع عدد من افتراضات أساسیة تتعلق باختیار إن 

مدخالت متغیرة وأوجھ الترابط بینھا. تتضمن عناصر نماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تعتبر األحكام والتقدیرات المحاسبیة ما 
 یلي:

 
 ؛التصنیف االئتماني الداخلي للشركة والذي یحدد احتمالیة التعثر في السداد لعمالء الشركات والعمالء من ذوي المالءة المالیة المرتفعة  -

الضوابط المستخدمة من قبل الشركة بھدف تقییم إذا كان ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان وكذلك مخصصات الموجودات   -
 قیاسھا على أساس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر والتقییم النوعي؛ المالیة التي یجب

   تطویر نماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة بما في ذلك المعادالت المختلفة واختیار المدخالت؛  -

وقیم الضمانات، ومدى التأثیر على  تحدید مدى الترابط بین سیناریوھات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادیة مثل أسعار النفط  -
 حاالت احتمالیة التعثر في السداد والتعرضات عند التعثر في السداد والخسارة بافتراض التعثر في السداد؛ و

اختیار سیناریوھات االقتصاد الكلي التي تتسم بالنظرة التطلعیة للمستقبل واحتماالت ترجیحھا الستنباط المدخالت االقتصادیة في   -
 ماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة.ن

 
 حقوق تقدیم الخدمة بموجب اتفاقیات وكالة .۲

یتم إثبات األصل غیر الملموس لحقوق تقدیم الخدمة بموجب ترتیبات الوكالة (التي حصلت علیھا الشركة بموجب بیع عقود اإلیجار 
لیة لصافي التدفقات النقدیة المستقبلیة بموجب ترتیبات الوكالة. المصدرة ألطراف أخرى أو كمقابل لخدمات ترتیبات التمویل) بالقیمة الحا

 یضم احتساب صافي القیمة الحالیة من بین أمور أخرى تقدیرات تتعلق بمعدل الخصم والقیمة العادلة للخدمات.
 

 لالفتراضات التي تنطوي عند احتساب حقوق تقدیم الخدمة بموجب ترتیبات وكالة. ۲۰راجع إیضاح 
  

 االستمراریة .۳
ً لمبدأ االستمراریة حیث توصلت إلى قناعة بوجود الموارد  أجرت إدارة الشركة تقییًما لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا
الكافیة لدى الشركة والتي تمكنھا من االستمرار في العمل في المستقبل المنظور. كما أن اإلدارة لیست على علم بوجود أي حاالت عدم 

ـأكد ھامة یمكن أن تثیر شكوًكا ھامة حول مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمراریة. وعلیھ، فقد تم إعداد ھذه ت
 القوائم المالیة على أساس مفھوم االستمراریة.

 
 ۲٥و  ٤راجع إیضاح  -قیاس القیمة العادلة  .٤

 
 ۱٥راجع إیضاح  -مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  .٥
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۹ 

.     ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة۳
 

 فیما یلي بیان بالسیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة عند إعداد ھذه القوائم المالیة:
 

 التغیر في السیاسات المحاسبیة )أ
 

إعداد ھذه القوائم المالیة مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالیة المراجعة السنویة للسنة السیاسات المحاسبیة المستخدمة عند تتماشى 
م. استناداً إلى اعتماد معیار جدید وبعد أخذ البیئة االقتصادیة الحالیة باالعتبار، تُطبق السیاسات المحاسبیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

لتحل محل أو تعدل أو تضیف إلى السیاسات المحاسبیة المقابلة المنصوص علیھا في القوائم المالیة  م۲۰۲۰ینایر  ۱التالیة اعتباراً من 
 م.۲۰۱۹المراجعة السنویة لسنة 

 
 معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة مطبقة بواسطة الشركة

 
م أو ۲۰۲۰ینایر  ۱التقریر السنویة التي تبدأ في فیما یلي التعدیالت على معاییر المحاسبة والتفسیرات التي أصبحت ساریة على فترات 

 بعد ذلك التاریخ. قدرت اإلدارة أن التعدیالت لیس لھا تأثیراً جوھریاً على القوائم المالیة للشركة.
 

 : تعریف األعمال۳تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  .۱
 : تعریف األھمیة النسبیة۸ولي ومعیار المحاسبة الد ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  .۲
 تعدیالت على الَمراجع حول إطار المفاھیم في المعاییر الدولیة للتقریر المالي. .۳
: تصحیح المؤشر ۷والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۳۹ومعیار المحاسبة الدولي  ۹تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  .٤

 ۱المرحلة  -المرجعي لمعدل الفائدة 
اعتمدت الشركة في وقت مبكر  - )۱٦(تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  ۱۹-امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید  .٥

. تقدم ۲۰۲۰مایو  ۲۸) الصادرة في ۱٦ لتقریر المالي(تعدیالت على المعیار الدولي ل  ۱۹-امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید
أي التي تطبق علیھا الشركة الوسیلة العملیة ،  -التعدیالت وسیلة عملیة اختیاریة لعقود اإلیجار التي تكون الشركة مستأجرة فیھا 

یالت على عقد ھي تعد ۱۹-الشركة غیر مطالبة بتقییم ما إذا كانت امتیازات اإلیجار المؤھلة التي ھي نتیجة مباشرة لكوفید 
. المبلغ المعترف بھ في ۲۰۲۰ینایر  ۱اإلیجار. طبقت الشركة التعدیل بأثر رجعي دون أي تأثیر على األرباح المحتجزة كما في 

بیان الربح أو الخسارة لیعكس التغیرات في مدفوعات اإلیجار الناشئة عن امتیاز اإلیجار الذي طبقت علیھ الشركة الوسیلة العملیة 
 : ال شيء).۲۰۱۹ سعودي ملیون (لایر ۰٫۲ھو 

 
 

 المعاییر المحاسبیة الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد )ب
 

ینایر  ۱فیما یلي المعاییر المحاسبیة والتعدیالت والتغییرات التي تم نشرھا ویجب االلتزام بھا للسنة المحاسبیة للشركة التي تبدأ في أو بعد 
 عدم التطبیق المبكر لھذه اإلصدارات ولیس لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة. م مدرجة أدناه. اختارت الشركة۲۰۲۱

 
 م أو بعد ذلك التاریخ.۲۰۲۳ینایر  ۱"عقود التأمین" الذي یطبق على الفترة التي تبدأ في  - ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي  .۱
ولة وغیر متداولة" الذي یطبق على الفترات السنویة التي "تصنیف المطلوبات كمتدا - ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  .۲

 م أو بعد ذلك التاریخ.۲۰۲۲ینایر  ۱تبدأ في 
 )۳۷تكلفة إتمام العقد (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -العقود المتوقع خسارتھا  .۳
، ومعیار المحاسبة ۹ي للتقریر المالي المرحلة الثانیة (تعدیالت على المعیار الدول -تصحیح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  .٤

 )۱٦والمعیار الدولي للتقریر المالي  ٤، والمعیار الدولي للتقریر المالي ۷، والمعیار الدولي للتقریر المالي ۳۹الدولي 
 )۱٦الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  .٥
 )۳حول إطار المفاھیم (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  الَمراجع .٦

 
 النقد وما في حكمھ )ج

 یتكون النقد وما في حكمھ من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق.
 

 الممتلكات والمعدات )د
یتم استھالك التكلفة ناقصاً القیمة المتبقیة یتم تسجیل الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. 

 المقدرة للممتلكات والمعدات بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات.
 

روف یتم مراجعة القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظ
إلى عدم إمكانیة استردادھا. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل وزیادة القیمة الدفتریة عن القیمة القابلة لالسترداد لھا، عندئذ تخفض 

 الموجودات إلى القیمة القابلة لالسترداد لھا والتي تمثل القیمة األعلى للقیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع والقیمة قید االستخدام.
 

فأ تحسینات المباني المستأجرة بطریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسینات/للموجودات أو فترة اإلیجار، أیھما أقصر. تط
 تحمل نفقات الصیانة واإلصالح على الدخل. یتم رسملة التحسینات عندما تزید من قیمة األصل أو تطیل من عمره بصورة جوھریة.

 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 مالیةإیضاحات حول القوائم ال
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱۰ 

 بیة الھامة (یتبع)ملخص السیاسات المحاس ۳
 

 فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للفئات الرئیسیة للموجودات:

 
 ذمم مدیني عقود مرابحةھـ)     

إن المرابحة ھي اتفاقیة تبیع الشركة بموجبھا أصال للعمیل فد اشترتھ الشركة واستحوذت علیھ بناء على وعد تلقتھ من العمیل بشراء ھذا 
المرابحة إجمالي األصل. یتكون سعر البیع من التكلفة زائداً ھامش ربح متفق علیھ. یشمل إجمالي المبالغ المستحقة بموجب عقود بیع 

وتكلفة  مدفوعات البیع المستقبلیة المتعلقة باتفاقیة المرابحة (عقد بیع المرابحة المستحق). یتم قید الفرق بین ذمم مدیني عقود بیع المرابحة
بیع األصل المباع كربح مرابحة غیر مكتسب، وألغراض العرض یتم خصمھ من إجمالي المبالغ المستحقة بموجب ذمم مدیني عقود 

 المرابحة.
 

 ذمم مدیني عقود إجارة )و
تمثل ذمم مدیني عقود إجارة الموجودات المحولة بموجب عقد تأجیر تمویلي بموجب اتفاقیة تأجیر إسالمي وتثبت القیمة الحالیة لدفعات 

والقیمة الحالیة للذمم المدینة عقد التأجیر كذمم مدینة وتسجل ضمن "ذمم مدیني عقود إجارة". یتم إثبات الفرق بین إجمالي الذمم المدینة 
كإیرادات إجارة غیر مكتسبة. یتم االعتراف بربح اإلجارة على مدى فترة عقد اإلجارة باستخدام طریقة صافي االستثمار والتي تعكس 

 معدل عائد دوري ثابت.
 

  ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة )ز
شتمل فیھا المبالغ اإلجمالیة المستحقة بموجب اإلجارة الموصوفة في الذمة األصلیة إن اإلجارة الموصوفة في الذمة عبارة عن اتفاقیة ی

قة. على إجمالي دفعات اإلیجار المستقبلیة لإلجارة الموصوفة في الذمة (ذمم مدیني عقود اإلیجار) زائداً المبالغ المتبقیة المقدرة المستح
موجودات المؤجرة كعائد غیر مكتسب عن عقود إجارة موصوفة في الذمة، وألغراض یتم قید الفرق بین ذمم مدیني عقود اإلیجار وتكلفة ال

العرض یتم خصمھ من إجمالي المبالغ المستحقة بموجب اإلجارة الموصوفة في الذمة. یتم االعتراف بعائد اإلجارة الموصوفة في الذمة 
 عائد دوري ثابت. على مدى عمر اإلیجار باستخدام طریقة صافي االستثمار والتي تعكس معدل

 
 االنخفاض في القیمة )ح

 تقوم الشركة بإثبات مخصص االنخفاض في القیمة المتعلق بالخسائر االئتمانیة المتوقعة في األدوات المالیة التالیة:
 

 ذمم مدیني عقود مرابحة. •
 ذمم مدیني عقود إجارة، و •
 ذمم مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة •

 
 انخفاض في القیمة لالستثمارات في حقوق الملكیة.ال یتم إثبات خسارة 

 
تقوم الشركة بقیاس مخصصات الخسارة بمبلغ یعادل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر، باستثناء ما یلي، والتي تقاس على أنھا 

 شھراً: ۱۲خسائر ائتمانیة متوقعة على مدى 
 

 لى أنھا ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر، واالستثمار في أدوات الدین التي یتم تحدیدھا ع •
 سندات مالیة أخرى والتي من خاللھا لم تزید المخاطر االئتمانیة بشكل كبیر منذ اإلثبات األولي لھا. •

 
لتعثر في سداد األداة شھرا تمثل جزء من الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن أحداث ا ۱۲إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 
 شھرا بعد تاریخ التقریر. ۱۲المالیة والتي من المحتمل حدوثھا خالل 

 
 ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة منخفضة القیمة االئتمانیةذمم مدیني عقود مرابحة، ذمم مدیني عقود إجارة و 

الموجودات المالیة التي تقید بالتكلفة المطفأة منخفضة القیمة االئتمانیة. وتعد تجري الشركة تقییماً في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كانت 
جودات الموجودات المالیة "منخفضة القیمة االئتمانیة" عندما یقع حدث أو أكثر ذو تأثیر سلبي على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة للمو

 المالیة.
 

 ضة القیمة االئتمانیة یشمل المعلومات التالیة التي یمكن مالحظتھا:إن الدلیل على أن الموجودات المالیة منخف
 

 سنوات 
 سنوات أو فترة عقد اإلیجار أیھما أقصر ۱۰ تحسینات على عقارات مستأجرة

  ٦  أثاث وتركیبات
  ٥ معدات مكتبیة

 سنوات ٥إلى  ۳ معدات تقنیة المعلومات
 سنوات ۱۰ البرامج
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 مالیةإیضاحات حول القوائم ال
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱۱ 

 الصعوبات المالیة الكبیرة التي تواجھ المقترض أو الُمصدر؛ •
 اإلخالل بالعقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد؛ •
 إعادة ھیكلة قرض أو إیجار من قبل الشركة وفقاً لشروط ال تأخذھا الشركة في االعتبار. •
 یصبح من المرجح دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة تنظیم مالي أخرى. •

 
إن القرض أو اإلیجار الذي تم إعادة التفاوض بشأنھ بسبب التدھور في وضع المقترض یتم اعتباره في العادة على أنھ منخفض القیمة 

تعاقدیة قد انخفضت بشكل كبیر وأنھ ال یوجد ھناك أي مؤشرات  االئتمانیة ما لم یكن ھناك دلیل على أن مخاطر عدم استالم تدفقات نقدیة
 یوماً أو أكثر یعد منخفض القیمة. ۹۰أخرى لالنخفاض في القیمة. إضافة لذلك، فإن القرض أو اإلیجار الذي تجاوز تاریخ استحقاقھ 

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۳

 
 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 ویتم قیاسھا كما یلي:إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر االحتمال المرجح للخسائر االئتمانیة. 
 

الموجودات المالیة التي ال تنخفض قیمتھا االئتمانیة في تاریخ التقریر: تقاس بالقیمة الحالیة لجمیع حاالت العجز في النقدیة (الفرق  •
 بین التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع الشركة تحصیلھا)، و 

 
المالیة التي تنخفض قیمتھا االئتمانیة في تاریخ التقریر: تقاس بالفرق بین القیمة الدفتریة اإلجمالیة والقیمة الحالیة للتدفقات  الموجودات •

 النقدیة المستقبلیة المقدرة.
 

 الموجودات المالیة المعاد ھیكلتھا
تبدال موجودات مالیة قائمة بأخرى جدیدة بسبب الصعوبات إذا تم إعادة التفاوض على شروط الموجودات المالیة أو تعدیلھا أو إذا تم اس

 المالیة للمقترض، عندئِذ یجري تقییم حول ما إذا كان یجب التوقف عن إثبات الموجودات المالیة وتقاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما
 یلي:

 
إذا لم ینتج عن إعادة الھیكلة المتوقعة توقف عن إثبات الموجودات القائمة، عندئِذ تدرج التدفقات النقدیة المتوقعة الناتجة عن  •

 الموجودات المالیة المعدلة في احتساب حاالت العجز في النقدیة من الموجودات القائمة؛ و 
 

وجودات القائمة، عندئِذ یتم معاملة القیمة العادلة المتوقعة للموجودات الجدیدة إذا نتج عن إعادة الھیكلة المتوقعة توقف عن إثبات الم •
على أنھا تدفقات نقدیة نھائیة من األصل المالي القائم عند التوقف عن إثباتھا. ویتم إدراج ھذا المبلغ عند احتساب حاالت العجز في 

المتوقع للتوقف عن اإلثبات إلى تاریخ التقریر باستخدام معدل الفائدة  النقدیة من الموجودات المالیة القائمة التي تخصم من التاریخ
 الفعال األصلي للموجودات المالیة القائمة.

 
 عرض مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة في قائمة المركز المالي

بالتكلفة المطفأة تعرض في قائمة المركز یتم عرض مخصصات الخسارة المتعلقة بالخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة 
 المالي كخصم من القیمة الدفتریة اإلجمالي للموجودات.

 
 الشطب

یتم شطب ذمم مدیني عقود مرابحة، وذمم مدیني عقود إجارة، وذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة (سواء جزئیاً أو كلیاً) عندما 
أن الموجودات المالیة التي یتم شطبھا قد ال تزال تخضع ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام  ال یكون ھناك توقع واقعي باالسترداد. إال

بإجراءات الشركة نحو استرداد المبالغ المستحقة. إذا كان المبلغ المطلوب شطبھ أكبر من مخصص الخسارة المتراكم، یعامل الفارق أوالً 
القیمة الدفتریة اإلجمالیة. أي استردادات الحقة تضاف إلى مخصص الخسائر كإضافة إلى المخصص الذي یتم تطبیقھ بعد ذلك مقابل 

 االئتمانیة.
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۳
 

 تقییم الضمانات
للتقلیل من مخاطرھا االئتمانیة على الموجودات المالیة، تس��عى الش��ركة الس��تخدام الض��مانات، متى ما أمكن ذلك. تكون الض��مانات في 

مع أشكال متعددة، مثل الضمانات المالیة والعقارات. ال یتم تسجیل الضمانات في قائمة المركز المالي للشركة ما لم یتم استعادة ملكیتھا. 
القیمة العادلة للض��مانات العقاریة على احتس��اب الخس��ائر االئتمانیة المتوقعة. یتم تقییمھا بش��كل عام، بالحد األدنى، في بدایتھا ذلك، تؤثر 

 ثم یعاد تقییمھا بشكل دوري. 
 

 یتم تقییم الضمانات غیر المالیة، مثل العقارات، من قبل المثمنین الخارجیین المعینین من قبل الشركة.
 

 ملكیة الضماناتاستعادة 
ھا العادلة تالتي تم تحدید بیعھا إلى الموجودات المتاحة للبیع بقیم بیع الملكیة المس���تعادة. الملكیة المس���تعادةإن س���یاس���ة الش���ركة تكمن في 

 ناقصاً تكلفة بیع الموجودات غیر المالیة في تاریخ استعادة الملكیة.
 

 األدوات المالیة )ط
الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في تاریخ التداول، وھو التاریخ الذي تصبح فیھ الشركة طرفًا في األحكام یتم اإلثبات األولي لكافة 

فة التعاقدیة لألداة. تتكون الموجودات المالیة من النقد وما في حكمھ واالستثمارات وذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة واإلجارة الموصو
 مدینة أخرى. تتكون المطلوبات المالیة من القروض والمشتقات والذمم الدائنة واألخرى والمطلوبات األخرى. في الذمة والمشتقات وذمم

 
 تصنیف الموجودات المالیة

مل تصنف الموجودات المالیة عند اإلثبات األولي على أنھ یتم قیاسھا كما یلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشا
 ر أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.اآلخ

 
 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

 یتم قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطین التالیین ولم یتم تصنیفھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 االحتفاظ بموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة؛ ویتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال یھدف إلى  •
 تنشأ فتراتھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم. •

 
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ندات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال یصنف بالقیمة یتم قیاس سسندات الدین: 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع موجودات مالیة؛ و •
یة للموجودات المالیة تنشأ في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والربح على المبلغ اآلجال التعاقد •

 األصلي القائم.
 

 اتیتم قیاس أدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة مع األرباح والخسائر الناتجة عن التغیر
 ة.في القیمة العادلة التي تم إثباتھا في الدخل الشامل اآلخر. یتم إثبات دخل الفائدة ومكاسب وخسائر الصرف األجنبي في الربح أو الخسار

 
عند اإلثبات األولي لالستثمارات في حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق للشركة أن  أدوات حقوق الملكیة:

 تختار بشكل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا الخیار على أساس كل أداة على حدة.
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 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 یتم تصنیف جمیع الموجودات المالیة األخرى على أنھا مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

الموجودات المالیة التي بطریقة أخرى تستوفي متطلبات القیاس إضافة لذلك، عند اإلثبات األولي، یحق للشركة أن تحدد بشكل نھائي 
قامت  بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإذا

 یضھ بشكل كبیر.بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ینشأ بطریقة أخرى أو تخف
 

ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة الحقاً إلثباتھا األولي، إال في الفترة التي تقوم فیھا الشركة بتغییر نموذج أعمالھا  •
بھدف إدارة الموجودات المالیة. 

 
 تقییم نموذج األعمال

مستوى المحفظة ألن ذلك یعكس بشكل تجري الشركة تقییماً للھدف من نموذج األعمال الذي من خاللھ یتم االحتفاظ بالموجودات على 
 أفضل طریقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة. المعلومات التي تم أخذھا بالحسبان تشمل:

السیاسات واألھداف المحددة للمحفظة وتشغیل ھذه السیاسات عملیاً. وبالتحدید، ما إذا كانت استراتیجیة اإلدارة تركز على اكتساب  •
د متعاقد علیھا، أو االحتفاظ بمعلومات أسعار فائدة محددة، أو مطابقة فترة الموجودات المالیة مع فترة المطلوبات التي إیرادات فوائ

 تمول ھذه الموجودات أو تحقیق تدفقات نقدیة من خالل بیع ھذه الموجودات.
 تقییم كیفیة أداء المحفظة ورفع تقریر بذلك إلدارة الشركة. •
 ى أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال) وكیفیة إدارة ھذه المخاطر؛المخاطر التي تؤثر عل •
ما إذا كانت التعویضات تستند إلى القیمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتھا أو التدفقات النقدیة  –كیفیة تعویض مدیري األعمال  •

 التعاقدیة التي یتم تحصیلھا، و
جم وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة، وأسباب ھذه المبیعات وتوقعاتھا بشأن نشاط المبیعات المستقبلیة. إال أن المعلومات تكرار ح •

حول نشاط المبیعات ال تؤخذ باالعتبار عند عزلھا، ولكن كجزء من التقییم الكلي لكیفیة تحقیق أھداف الشركة المذكورة إلدارة 
 ة تحقق التدفقات النقدیة.الموجودات المالیة وكیفی

 
یستند تقییم نموذج األعمال إلى السیناریوھات المتوقعة بشكل معقول بعد استبعاد سیناریوھات "الحالة األسوأ" أو "حالة الضائقة". إذا 

تصنیف الموجودات تحققت التدفقات النقدیة بعد اإلثبات األولي بطریقة تختلف عن التوقعات األصلیة للشركة، ال تقوم الشركة بتغییر 
 ً أو التي  المالیة المتبقیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال ولكنھا تدرج ھذه المعلومات عند تقییم الموجودات المالیة المستقبلیة الناشئة حدیثا

 تم شراءھا حدیثاً.
 

لعادلة یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل إن الموجودات المالیة المحتفظ بھا لغرض المتاجرة والتي یتم تقییم أدائھا على أساس القیمة ا
دات الربح أو الخسارة حیث ال یتم االحتفاظ بھا من أجل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو من أجل تحصیل التدفقات النقدیة وبیع الموجو

 المالیة.
 

 والفائدة:التقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ 
ة لغرض ھذا التقییم، یعّرف "المبلغ األصلي" على أنھ القیمة العادلة للموجودات المالیة عند اإلثبات األولي. وتعد "الفائدة" ثمن القیم

ساسیة الزمنیة للنقود ومخاطر االئتمان واإلقراض األساسیة األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة محددة وتكالیف اإلقراض األ
 األخرى (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة)، مع ھامش الربح.

 
، تأخذ الشركة باالعتبار الشروط التعاقدیة دفعات من المبلغ األصلي والربح-فقط -تُعد وعند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة 

ضمن آجال تعاقدیة قد تؤدي إلى تغییر توقیت أو مقدار التدفقات النقدیة التعاقدیة لألداة. وھذا یشمل تقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة تت
 نتیجة لعدم استیفاؤھا لھذا الشرط. وعند إجراء ھذا التقییم، تأخذ الشركة باالعتبار ما یلي:

 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة. •
 خصائص الرافعة المالیة؛ •
 آجال السداد والتمدید؛ •
 الشروط التي تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدیة من موجودات محددة (بدون حق الرجوع لترتیبات الموجودات)؛ و •
 مثل إعادة التعیین الدوري ألسعار الفائدة. -الخصائص التي تعدل ثمن القیمة الزمنیة للنقود  •
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 تصنیف المطلوبات المالیة
تصنف الشركة مطلوباتھا المالیة كمقاسة بالتكلفة المطفأة. تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة على إصدار 

 التمویالت، والتكالیف األخرى التي تعد جزءاً ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. 
  

 التوقف عن اإلثبات
 

 الموجودات المالیة
إثبات األصل المالي عند انتھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل المالي أو قیامھا بتحویل حقوق تحصیل تتوقف الشركة عن 

قوم التدفقات النقدیة التعاقدیة في المعاملة التي یتم من خاللھا انتقال جمیع مخاطر ومنافع ملكیة األصل المالي بشكل جوھري أو التي ال ت
 حویل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع الملكیة بشكل جوھري وال تحتفظ بالسیطرة على األصل المالي.الشركة من خاللھا بت

 
عند التوقف عن إثبات الموجودات المالیة، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة للموجودات (أو القیمة الدفتریة الموزعة على جزء من 

 ا یلي الموجودات التي تم التوقف عن إثباتھا) ومجموع م

 الثمن المقبوض (بما في ذلك أي موجودات جدیدة یتم الحصول علیھا ناقصاً أي مطلوبات جدیدة مفترضة)، و  .۱
 أي ربح أو خسارة متراكمة تم إثباتھا في الدخل الشامل اآلخر یتم إثباتھا في الربح أو الخسارة. .۲

 
جوھري جمیع مخاطر ومنافع ملكیة الموجودات المالیة بینما تحتفظ في المعامالت التي ال تقوم الشركة فیھا باالحتفاظ أو تحویل بشكل 

بالسیطرة على ھذه الموجودات، تستمر الشركة بإثبات الموجودات بقدر مدى استمراریتھا في المشاركة، ویتحدد ذلك من خالل حجم 
 تعرضھا للتغیرات في قیمة الموجودات المحولة.

 
تزام بخدمة الموجودات المالیة المحولة مقابل أتعاب. یتم التوقف عن الموجودات المحولة إذا وفي بعض المعامالت، تحتفظ الشركة باالل

استوفت شروط التوقف عن اإلثبات. یتم إثبات الموجودات أو المطلوبات لعقد الخدمات إذا كانت أتعاب الخدمة أكثر من كافیة (موجودات) 
 أو أقل من كافیة (مطلوبات) ألداء الخدمة.

 
 المطلوبات المالیة

 تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالیة عند سداد التزاماتھا التعاقدیة أو إلغاءھا أو انتھاءھا.
 

 عملیات تعدیل الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
 

 الموجودات المالیة
التدفقات النقدیة للموجودات المعدلة مختلفة بشكل جوھري. وإذا إذا تم تعدیل شروط الموجودات المالیة، تقوم الشركة بتقییم ما إذا كانت 

ا على كانت التدفقات النقدیة مختلفة بشكل كبیر، عندئِذ فإن الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات المالیة األصلیة یتم اعتبارھ
 األصلیة ویتم إثبات موجودات مالیة جدیدة بالقیمة العادلة. أنھا منقضیة. وفي ھذه الحالة، یتم التوقف عن إثبات الموجودات المالیة

 
توقف إذا كانت التدفقات النقدیة للموجودات المعدلة المقیدة بالتكلفة المطفأة غیر مختلفة بشكل جوھري، عندئِذ فإن التعدیل ال یؤدي إلى ال

ب القیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجودات المالیة وتثبت المبلغ عن إثبات الموجودات المالیة. وفي ھذه الحالة، تقوم الشركة بإعادة احتسا
بسبب الناتج عن تعدیل القیمة الدفتریة اإلجمالیة على أنھ تعدیل ربح أو خسارة ضمن قائمة الربح أو الخسارة. وإذا تم القیام بھذا التعدیل 

االنخفاض في القیمة.  وفي حاالت أخرى، یتم عرضھا الصعوبات المالیة للمقترض، عندئِذ یتم عرض الربح أو الخسارة مع خسائر 
 كربح.

 
 المطلوبات المالیة

تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم تعدیل شروطھا وعندما تكون التدفقات النقدیة للمطلوبات المعدلة مختلفة بشكل 
إلى الشروط المعدلة بالقیمة العادلة. إن الفرق بین القیمة الدفتریة جوھري. وفي ھذه الحالة، یتم إثبات مطلوبات مالیة جدیدة استناداً 

 للمطلوبات المالیة المسددة والمطلوبات المالیة الجدیدة بالشروط المعدلة، یتم إثباتھ ضمن الربح أو الخسارة.
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 مقاصة األدوات المالیة
المالي عند وجود حق قانوني ملزم للمنشأة لمقاصة یتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز 

المبالغ المثبتة وعندما یكون لدى الشركة نیة لتسویتھا على أساس الصافي، أو بیع الموجودات وتسدید المطلوبات في آن واحد. ال یتم 
معیار محاسبي أو تفسیر، وكما ھو مقاصة اإلیرادات والمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة ما لم یُطلب ذلك أو یسمح بھ من خالل 

 مفصح عنھ بشكل محدد في السیاسات المحاسبیة للشركة.
 

 األدوات المالیة المشتقة والمحاسبة عن التحوط
 تستخدم الشركة األدوات المالیة المشتقة للتحوط من تعرضھا ألسعار العموالت. یتم إثبات ھذه األدوات المالیة المشتقة مبدئیًا بالقیمة

ن العادلة بتاریخ إبرام العقد الخاص بالمشتقات، وبعد ذلك یعاد قیاسھا بالقیمة العادلة. تقید المشتقات كموجودات مالیة وذلك عندما تكو
 القیمة العادلة إیجابیة وتقید كمطلوبات مالیة عندما تكون القیمة العادلة سلبیة.

 
العادلة للمشتقات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة، فیما عدا الجزء الفعال من تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن تغیرات القیمة 

 تغطیة التدفقات النقدیة، حیث یتم إثباتھ ضمن حقوق الملكیة.
 

وألغراض محاسبة تغطیة المخاطر، یتم تصنیف عملیات تغطیة المخاطر كتغطیة تدفق نقدي والتي تغطي مخاطر التغیرات في التدفقات 
ة سواًء كانت متعلقة بخطر ما مرتبط بموجودات أو مطلوبات تم إثباتھا أو معاملة یتوقع حدوثھا بشكل كبیر أو مخاطر عمالت النقدی

 أجنبیة في التزامات مؤكدة لم یتم إثباتھا.
 

محاسبة التحوط  وعند بدء عملیة التحوط، تقوم الشركة رسمیاً بتخصیص وتوثیق عملیة التحوط من المخاطر التي تود الشركة تطبیق
ة بشأنھا، وتوثیق أھداف واستراتیجیة إدارة المخاطر المتعلقة بعملیة التحوط. یشتمل التوثیق على تحدید أداة التغطیة والبند أو المعامل

یتھا في التغیرات المغطاة وطبیعة المخاطر المغطاة وطریقة المنشأة في تقییم مدى فعالیة التغیرات في القیمة العادلة ألداة التغطیة عند تسو
عالیة في القیمة العادلة للبند الذي تمت تغطیتھ أو التدفقات النقدیة المرتبطة بالمخاطر المغطاة. یتوقع بأن تكون تغطیة المخاطر ھذه ذات ف

ات فعالیة عالیة طوال فترات عالیة عند تسویة التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة، ویتم تقییمھا بشكل مستمر للتأكد بأنھا فعالً ذ
 التقاریر المالیة التي صنفت فیھا.

 
اة یتم التوقف عن محاسبة تغطیة المخاطر وذلك عند انتھاء سریان أداة التغطیة أو بیعھا أو إنھاؤھا أو تنفیذھا أو عندما لم تعد تلك األد

قعة، یتم االحتفاظ بالربح أو الخسارة المتراكمة على أداة مؤھلة لمحاسبة تغطیة المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للمعامالت المتو
التغطیة المثبتة ضمن حقوق المساھمین في حقوق المساھمین لحین حدوث العملیة المتوقعة. وفي الحاالت التي لم یعد فیھا توقع حدوث 

 إلى قائمة الربح أو الخسارة للفترة. -یة المثبت ضمن حقوق الملك -العملیة المغطاة یتم تحویل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة 
 

 إثبات اإلیرادات/المصروفات )ي
 

 اإلیرادات والمصروفات
یتم إثبات اإلیرادات من عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموص���وفة في الذمة وتكالیف االقتراض في الربح أو الخس���ارة باس���تخدام 

لي" ھو المعدل الذي بالتحدید یخص���م مدفوعات أو مقبوض���ات التدفقات النقدیة المقدرة طریقة معدل الربح الفعلي. إن "معدل الفائدة الفع
 من خالل العمر المتوقع لألداة المالیة بالتكلفة المطفأة لألداة المالیة.

 
التدفقات النقدیة عند احتس����اب معدل الربح الفعلي لألدوات المالیة بخالف الموجودات منخفض����ة القیمة االئتمانیة، تقوم الش����ركة بتقدیر 

یمة باألخذ باالعتبار جمیع الشروط التعاقدیة لألداة المالیة، ولكن لیست خسائر ائتمانیة متوقعة. وبالنسبة للموجودات المالیة منخفضة الق
ذلك الخس���ائر االئتمانیة االئتمانیة، یتم احتس���اب معدل الربح الفعلي المعدل ائتمانیًا باس���تخدام التدفقات النقدیة المس���تقبلیة المقدرة بما في 

 المتوقعة.
 

یتضمن احتساب معدل الربح الفعلي تكالیف المعاملة والرسوم المقدمة التي تشكل جزءاً ال یتجزأ من معدل الربح الفعلي. تتضمن تكالیف 
 المعاملة تكالیف إضافیة یمكن أن تنسب مباشرة إلى شراء أو إصدار موجودات مالیة أو مطلوبات مالیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۱٦ 

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۳

 
 إثبات اإلیرادات/المصروفات )ك

 
 التكلفة المطفأة والدخلقیاس 

لمالیة إن "التكلفة المطفأة" للموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة ھي المبلغ الذي من خاللھ یتم قیاس الموجودات المالیة أو المطلوبات ا
لربح الفعلي ألي فرق بین عند اإلثبات األولي ناقصاً مدفوعات أصل المبلغ، زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة معدل ا

 المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق، ویتم تعدیلھ، بالنسبة للموجودات المالیة، ألي مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة.
 

 ة.إن القیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجودات المالیة ھي التكلفة المطفأة للموجودات المالیة قبل تعدیلھا ألي مخصص خسائر ائتمانیة متوقع
 

للموجودات (عندما ال تكون الموجودات منخفضة القیمة  اإلجمالیةعند احتساب الربح، یتم تطبیق معدل الفائدة الفعلي على القیمة الدفتریة 
 االئتمانیة) أو على التكلفة المطفأة للمطلوبات.

 
ألولي لھا، یتم احتساب إیرادات الفائدة بتطبیق ھذا، وبالنسبة للموجودات المالیة التي أصبحت منخفضة القیمة االئتمانیة بعد اإلثبات ا

احتساب معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للموجودات المالیة. إذا لم تعد الموجودات المالیة منخفضة القیمة االئتمانیة، عندئِذ فإن 
 إیرادات الفائدة یعود على األساس اإلجمالي.

 
ت قیمتھا االئتمانیة عند اإلثبات األولي لھا، یتم احتساب إیرادات الفائدة بتطبیق معدل الفائدة الفعلي بالنسبة للموجودات المالیة التي انخفض

المعدل ائتمانًیا على التكلفة المطفأة للموجودات. إن احتساب الربح ال یعود على األساس اإلجمالي، حتى لو تحسنت المخاطر االئتمانیة 
 للموجودات. 

 
 بات متداولة أخرىمصروفات مستحقة ومطلو )ل

 یتم قید المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضاعة أو خدمات تم تسلمھا، سواء أصدرت بھا فواتیر من قبل المورد أم لم تصدر.
 

 المخصصات )م
سابقة وعندما  یتم إثبات المخصصات في القوائم المالیة عندما یكون لدى الشركة التزامات (قانونیة أو ضمنیة) ظھرت نتیجة ألحداث

 تعتبر تكالیف تسویة ھذه االلتزامات محتملة وقابلة للقیاس بشكل موثوق.
 

          الزكاة وضریبة الدخل )ن
یخضع المساھمون السعودیون والخلیجیون بالشركة للزكاة ویخضع المساھمون غیر السعودیین لضریبة الدخل وفقاً ألنظمة الھیئة العامة 

 المطبقة في المملكة العربیة السعودیة.  للزكاة والدخل ("الھیئة")
 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین )س
تقدم الشركة خطة منافع محددة للموظفین وفقاً لنظام العمل السعودي كما ھو محدد بواسطة الشروط المنصوص علیھا في أنظمة المملكة 

 المحددة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة.العربیة السعودیة. ویتم تحدید تكلفة تقدیم المنافع بموجب خطة المنافع 
 

ألرباح یتم االعتراف بعملیات إعادة القیاس لألرباح والخسائر االكتواریة فوًرا في قائمة المركز المالي مع ما یقابلھا من مبالغ دائنة إلى ا
یات إعادة القیاس إلى قائمة الربح أو الخسارة في المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي حدثت فیھا. ال یتم تصنیف عمل

 فترات الحقة. 
 

 یتم إثبات تكلفة الخدمات السابقة في قائمة الربح أو الخسارة وذلك قبل:
 تاریخ تعدیل الخطة أو تقلیصھا؛ و •
 تاریخ تسجیل الشركة لتكالیف إعادة الھیكلة ذات الصلة. •

 
معدل الخصم على صافي التزامات المنافع المحددة. تقوم الشركة بإثبات التغیرات التالیة في یتم احتساب تكلفة العمولة عن طریق تطبیق 

 صافي التزامات المنافع المحددة في قائمة الربح أو الخسارة:
ت تتضمن تكالیف الخدمات تكالیف الخدمات الحالیة وتكالیف الخدمات السابقة واألرباح والخسائر الناتجة عن الحذوفات والتسویا •

 غیر الروتینیة (ضمن المصروفات العمومیة واإلداریة).
  صافي دخل أو مصروف العمولة الخاصة (ضمن تكلفة تسھیالت اقتراض وأعباء). •



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱۷ 

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۳

 
 المصروفات )ع

مصروفات البیع والتسویق ھي تلك التي تتعلق على وجھ التحدید بمصروفات مندوبي المبیعات والتسویق. تُصنف جمیع المصروفات 
 عمومیة وإداریة.األخرى باعتبارھا مصروفات 

 
 إیرادات ومصروفات األتعاب والعموالت )ف

م یتم إدراج إیرادات ومصروفات األتعاب التي تُعد جزءاً من معدل الفائدة الفعلي لألصل أو االلتزام المالي في معدل الفائدة الفعلي. یت
إثبات إیرادات الرسوم والعموالت األخرى عندما یتم تقدیم الخدمات ذات الصلة بما في ذلك دخل الخدمات. تتعلق مصاریف األتعاب 

 أساسي بأتعاب المعامالت والخدمات والتي یتم تحمیلھا كمصاریف عند استالم الخدمات.بشكل األخرى 
 

 تكلفة التمویل )ص
كمصروف في الفترة التي تحدث فیھا. تتكون تكالیف التمویل من األرباح والتكالیف األخرى التي تتكبدھا  تم احتساب تكالیف التمویلی

 المنشأة فیما یتعلق باقتراض األموال وإطفاء النفقات التمویلیة ومطلوبات عقود اإلیجار.
 

 االحتیاطي النظامي )ق
٪ من دخلھا للسنة (بعد الزكاة وخصم الخسائر ۱۰على الشركة تحویل وفقاً لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة، یتعین 

المرحلة) إلى االحتیاطي النظامي. إن ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع. ووفقاً للنظام األساسي، یحق للشركة أن تقرر التوقف عن ھذا 
 ٪ من رأس مالھا.۳۰التحویل متى ما بلغ إجمالي االحتیاطي 

 
 لةقیاس القیمة العاد )ر

تم تقوم الشركة بقیاس بعض األدوات المالیة مثل المشتقات وأدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة في تاریخ كل قائمة المركز المالي. كما ی
 .۲٥عن القیم العادلة لألدوات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة في إیضاح  اإلفصاح

 
مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بین المشاركین القیمة العادلة ھي القیمة الذي سیتم استالمھا 

في السوق بتاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بیع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالیة:
  

 
      أو في السوق الرئیسیة للموجودات أو المطلوبات، - 

 في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. -
 

یجب أن یكون بإمكان الشركة الوصول إلى السوق الرئیسي أو السوق األكثر مالءمة. یتم قیاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات 
في السوق عند تسعیر الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن المشاركون في باستخدام االفتراضات التي یستخدمھا المشاركون 

السوق یتصرفون حسب مصلحتھم االقتصادیة. إن قیاس القیمة العادلة ألصل ما غیر مالي یأخذ بعین االعتبار قدرة الطرف المتعامل في 
ك األصل، أو من خالل بیعھ إلى متعامل آخر في السوق السوق على تحقیق منافع اقتصادیة من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذل

 سیقوم باستخدامھ االستخدام األمثل واألفضل.
 

تستخدم الشركة طرق التقییم المالئمة للظروف والتي تم توفیر معطیات كافیة لھا لقیاس القیمة العادلة وتعظیم استخدام المدخالت ذات 
 لمدخالت غیر القابلة للمالحظة.الصلة التي یمكن مالحظتھا وتقلیل استخدام ا

 
 یتم تصنیف كافة الموجودات والمطلوبات التي تقاس قیمتھا العادلة أو یتم اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة ضمن التسلسل الھرمي للقیمة

 العادلة، والمبین كما یلي، استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوھریة لقیاس القیمة العادلة ككل:
 

 : األسعار المتداولة (غیر المعدّلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.۱المستوى  -
 

: مدخالت بخالف األسعار المتداولة تقع ضمن المستوى األول والتي یمكن مالحظتھا إما بصورة مباشرة (كاألسعار) أو ۲المستوى  -
مل ھذه الفئة على أدوات مقیمة باستخدام: أسعار السوق المتداولة في األسواق بصورة غیر مباشرة (كمستمدة من األسعار). تشت

النشطة ألدوات مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابھة في األسواق التي یتم اعتبارھا على أنھا أقل من نشطة، أو 
 شرة أو غیر مباشرة من البیانات السوقیة.طرق تقییم أخرى التي یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا الھامة بصورة مبا

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱۸ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۳
 

 قیاس القیمة العادلة (یتبع) )ر
 

 : طرق تقییم یكون فیھا أدنى مستوى من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة غیر قابل للمالحظة.۳المستوى  -
 

المثبتة في القوائم المالیة على أساس متكرر، تحدد الشركة ما إذا كانت التحویالت قد تمت بین فیما یتعلق بالموجودات والمطلوبات 
ترة المستویات في التسلسل بإعادة تقییم التصنیفات (استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت الالزمة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة ف

 كل تقریر مالي.
 

ً للسیاسات  تقوم الشركة في تاریخ كل قائمة مركز مالي بتحلیل التغیرات في قیم الموجودات والمطلوبات الالزمة إلعادة قیاسھا وفقا
المحاسبیة للشركة. وبالنسبة لھذا التحلیل، تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئیسیة المطبقة في آخر تقییم بمطابقة البیانات 

 د والوثائق األخرى ذات الصلة.المستخدمة في احتساب التقییم مع العقو
  

ولغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، حددت الشركة فئات الموجودات والمطلوبات استناداً إلى طبیعة وخصائص ومخاطر الموجودات 
  أو المطلوبات ومستوى تسلسل القیمة العادلة كما ھو مبین أعاله.

 
 العمالت األجنبیة )ش

بالعمالت األجنبیة بالریال السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ حدوث تلك المعامالت. ویعاد یتم تسجیل المعامالت التي تتم 
تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المدرجة بالعمالت األجنبیة على أساس أسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر. تدرج جمیع 

رباح أو الخسائر الناتجة عن المعامالت بالعمالت األجنبیة في قائمة الربح أو الخسارة خالل الفروق في قائمة الربح أو الخسارة. تدرج األ
 السنة.

 
 التقاریر القطاعیة )ت

یعتبر القطاع مكون مھم للشركة ویقوم بتقدیم منتجات أو خدمات (قطاع أعمال) والتي تتعرض لمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المتعلقة 
 بقطاعات أخرى.

 
 عقاریة أخرىموجودات  )ث

تقوم الشركة باقتناء بعض العقارات مقابل تسویة المشروعات المشتركة وأرصدة ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة و اإلجارة 
ة الموصوفة في الذمة. یتم اعتبار ھذه العقارات كموجودات متاحة للبیع وتقید مبدئیًا بصافي القیمة القابلة للتحقق ألرصدة الذمم المدین

 ستحقة أو المشروعات المشتركة والقیمة العادلة الحالیة للممتلكات ذات الصلة ناقصاً أي تكالیف بیع، أیھما أقل.الم
 

 ضریبة القیمة المضافة )خ
تقوم الشركة بتحصیل ضریبة القیمة المضافة من عمالئھا مقابل الخدمات المؤھلة المقدمة، ودفع مدفوعات ضریبة القیمة المضافة إلى 

مقابل المدفوعات المؤھلة. یتم شھریاً إجراء تحویالت صافي ضریبة القیمة المضافة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل والتي تمثل البائعین 
ضریبة القیمة المضافة المحصلة من عمالئھا، بالصافي بعد خصم أي ضریبة قیمة مضافة قابلة لالسترداد على المدفوعات. تتحمل 

ضافة غیر القابلة لالسترداد وتُقید كمصروفات أو یتم رسملتھا في حالة مدفوعات الممتلكات والمعدات الشركة ضریبة القیمة الم
 والموجودات غیر الملموسة أو یتم استھالكھا أو إطفاءھا كجزء من التكلفة الرأسمالیة.

 
 المنح الحكومیة )ذ

تقوم الشركة بإثبات منحة حكومیة متعلقة باإلیرادات إذا كان ھناك تأكید معقول على استالمھا وأن الشركة ستكون ملتزمة بالشروط 
. المرتبطة بالمنحة. تعامل المنفعة من ودیعة حكومیة مقدمة بمعدل فائدة أقل من معدل الفائدة في السوق أنھا منحة حكومیة متعلقة بالدخل

. تقاس المنفعة من معدل فائدة أقل من السوق ۹وقیاس الودیعة بسعر أقل من السوق وقیاسھا وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي یتم إثبات 
والمتحصالت المستلمة. یتم المحاسبة عن المنفعة  ۹للتقریر المالي بالفرق بین القیمة الدفتریة األولیة للودیعة المحددة وفقاً للمعیار الدولي 

یتم إثبات المنحة الحكومیة في قائمة الربح أو الخسارة على أساس منتظم على مدى الفترات التي تثبت . ۲۰اً لمعیار المحاسبة الدولي وفق
ویتم إثبات دخل المنحة فقط عندما یكون المستفید فیھا الشركة التكالیف المتعلقة بھا، والتي تستھدف المنحة أن تقوم بالتعویض عنھا. 

  و الشركة. وعندما یكون العمیل ھو المستفید النھائي، عندئِذ تُسجل الشركة فقط المبالغ المدینة والدائنة ذات الصلة.النھائي ھ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

۱۹ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۳
 

 محاسبة عقود اإلیجار )ض
د تجري الشركة عند اإلثبات األولي في بدایة العقد تقییماً لتحدید ما إذا كان العقد ھو عقد إیجار أو ینطوي على عقد إیجار. ویكون العق

یتم تحدید السیطرة عقد إیجار أو ینطوي على عقد إیجار إذا كان العقد ینقل حق السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل. 
 إذا كانت معظم المنافع تتدفق إلى الشركة ویمكن للشركة توجیھ استخدام ھذه الموجودات.

 
 موجودات حق االستخدام

یتم یتم قیاس موجودات حق االستخدام مبدئیاً بالتكلفة والحقاً بالتكلفة ناقصاً أي استھالك متراكم وخسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة، و
 ا لبعض عملیات إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار.تعدیلھ

 
بشكل عام ستكون موجودات حق االستخدام الموجودات مساویة اللتزام اإلیجار. مع ذلك، إذا كانت ھناك تكالیف إضافیة مثل إعداد 

إضافتھا إلى قیمة موجودات حق  الموقع والتأمینات غیر المستردة، وأموال التنفیذ، والمصروفات األخرى المتعلقة بالمعاملة إلخ، فیجب
 االستخدام.

 
یتم الحقا استھالك موجودات حق االستخدام باستخدام طریقة القسط الثابت من تاریخ بدایة عقد اإلیجار حتى أقرب نھایة عمر إنتاجي 

ق االستخدام على نفس أساس لموجودات حق االستخدام أو نھایة فترة عقد اإلیجار. یتم تحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة لموجودات ح
 الممتلكات والمعدات.

 
 التزامات عقود اإلیجار

استخدام یتم قیاس التزام عقد اإلیجار مبدئیًا بالقیمة الحالیة لمدفوعات عقد اإلیجار والتي لم یتم دفعھا في تاریخ بدایة العقد، ویتم خصمھ ب
 دل ال یمكن تحدیده بسھولة، معدل االقتراض اإلضافي للشركة.معدل الفائدة المدرج في عقد اإلیجار، أو إذا كان ھذا المع

 
 تقیس الشركة التزام عقد اإلیجار بعد تاریخ البدء من خالل:

 .   زیادة القیمة الدفتریة لتعكس الفائدة على التزامات عقود اإلیجار.۱
 تخفیض القیمة الدفتریة لتعكس مدفوعات اإلیجار التي تمت، و  .۲
 إعادة قیاس القیمة الدفتریة لتعكس أي إعادة تقییم أو تعدیل لعقد اإلیجار.  .۳

 
عات یتم قیاس التزامات عقود اإلیجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم إعادة القیاس عندما یكون ھناك تغیر في مدفو

السعر، إذا كان ھناك تغیر في تقدیر الشركة للمبلغ المتوقع دفعھ بموجب ضمان عقود اإلیجار المستقبلیة الناشئة عن تغییر في المؤشر أو 
قود القیمة المتبقیة، إذا قامت الشركة بتغییر تقییم ما إذا كان سیتم ممارسة خیار شراء أو تمدید أو إنھاء. وعندما یعاد قیاس التزامات ع

یة لموجودات حق االستخدام، أو یتم تسجیلھا في الربح أو الخسارة إذا تم تخفیض اإلیجار بھذه الطریقة، یتم إجراء تسویة على القیمة الدفتر
 القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام إلى الصفر.

 
 النقد وما في حكمھ   ٤

 
" أو أعلى من BBBمودعة لدى أطراف لدیھم تصنیفات ائتمانیة لدرجة االستثمار، أي ذات درجة تصنیف " البنوك لدىإن األرصدة 

 قبل ستاندرد آند بورز أو مودیز.
 

 االستثمارات ٥
 

 
        

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 ۳۳ ۳۰ نقد في الصندوق
 ۷٬۸٤۳ ۲٥٬۰۲۱ حسابات جاریة –نقد لدى البنوك 

 ۲٥٬۰٥۱ ۷٬۸۷٦ 

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 

 ۱۱٬۰۲۹ ۹٬٦۰۳ )۱-٥استثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (إیضاح 
 ۸۹۳ ۸۹۳ من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمار بالقیمة العادلة 

 ۱۰٬٤۹٦ ۱۱٬۹۲۲ 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

۲۰ 

 استثمارات (یتبع) ٥
 

وحدة في صندوق صائب للتطویر العقاري أبراج سرایا  ۱۲۰یمثل االستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمار في  ۱-٥
 شركة االستثمار كابیتال.وحدة)، صندوق تطویر عقاري مقفل مدار من قبل  ۱۲۰م: ۲۰۱۹(

 
 ۳۱كانت الحركة في التكلفة والخسارة غیر المحققة لالستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة خالل السنوات المنتھیة في 

 دیسمبر كما یلي:
 

 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ 
    

 ۱۲٬۰۰۰  ۱۲٬۰۰۰ التكلفة في بدایة ونھایة السنة
    

    خسارة غیر محققة:
 )٤۰۹(  )۹۷۱( في بدایة السنة

 )٥٦۲(  )۱٬٤۲٦( التغیر في القیمة العادلة، صافي
    

 )۹۷۱(  )۲٬۳۹۷( في نھایة السنة
    

 ۱۱٬۰۲۹  ۹٬٦۰۳ صافي القیمة الدفتریة
 

 ذمم مدیني عقود المرابحة، صافي    ٦
 م ۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
    

    ۱۲٥٬٤۱۹  ۱٤۱٬۳٥۷ إجمالي ذمم مدیني عقود مرابحة
 ) ۱٬۹٦۹(  )٤٬۲۰۹( یخصم: مخصص االنخفاض في قیمة خسائر االئتمان 

    ۱۲۳٬٤٥۰  ۱۳۷٬۱٤۸ ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي
 

 إن أعمار ذمم مدیني عقود المرابحة المتأخرة ولیست منخفضة القیمة ھي كما یلي: ۱-٦
 

 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ أیام التأخیر:
۱ – ۳۰  ۳۸۲   ۱٬۳۳۸  

۳۱ – ٦۰  --   ۱٬۹۲۸  
٦۱ –۹۰  ٤٥٬۱۰۸   ۸۱۲  

 ٤٬۰۷۸  ٤٥٬٤۹۰ اإلجمالي
 

 ۳۱إن القیمة العادلة للضمانات، بناًء على آخر تقییمات مستقلة، المحتفظ بھا مقابل ذمم مدیني عقود المرابحة منخفضة القیمة كما في 
 لایر سعودي).ملیون  ۱۹٫٦۳م: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۱٤٫۱۳م بلغت ۲۰۲۰دیسمبر 

 
 دیسمبر: ۳۱فیما یلي سجل االستحقاق إلجمالي ذمم مدیني عقود اإلجارة كما في  ۲-٦

 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ 
    

 ۲۸٬۳۳۲  ٤۳٬٤٦۲ بحد أقصى سنة
 ٦۷٬۷٦۰  ۷٦٬۹٥٤ أكثر من سنة لكن لیس أكثر من خمس سنوات

 ۲۹٬۳۲۷  ۲۰٬۹٤۱ أكثر من خمس سنوات
 ۱۲٥٬٤۱۹  ۱٤۱٬۳٥۷ اإلجمالي

 
ي یقسم الجدول التالي التعرضات االئتمانیة من ذمم مدیني عقود المرابحة إلى فئات من الذمم المدینة لنسبة القیمة. یتم احتساب ذمم مدین ۳-٦

م عند عقود المرابحة لنسبة القیمة بقسمة المبلغ اإلجمالي للتمویل على القیمة العادلة للعقار المعني. إن المبلغ اإلجمالي للتمویل المستخد
 احتساب ھذه النسبة یستبعد أي مخصص لالنخفاض في القیمة. 

 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ 
    

  ۲٦٬٦۹٦   ٤٥٬۰۷۸ ٪٥۰أقل من 
٥۱-۷۰٪ ٥۱٬۱٦۹    ۹۳٬۸۲٦ 
۷۱-۸٤٥٬ ٪٥۱۱۰    ٤٬۸۹۷ 

 ۱۲٥٬٤۱۹  ۱٤۱٬۳٥۷ إجمالي التعرض
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

۲۱ 

 ذمم مدیني عقود اإلجارة، صافي   ۷
 

 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ 
    

  ٤٬۲۰٤٬٦۲٤  ٤٬۳۰٤٬۰۷۷ مدیني عقود إجارةإجمالي ذمم 
 )۱٬۱۰۲٬٤۹٥(  )۱٬۰۸۱٬۸۰۷( یخصم: دخل غیر مكتسب

 ۳٬۲۲۲٬۲۷۰    ۳٬۱۰۲٬۱۲۹   
 )۸٥٬٤۰۰(  )۸۷٬۲۲۹( یخصم: مخصص االنخفاض في قیمة خسائر االئتمان

 ۳٬۰۱٦٬۷۲۹  ۳٬۱۳٥٬۰٤۱ ذمم مدیني عقود إجارة، صافي
 

 م: ال شيء).۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٫۳ذمم مدینة بقیمة قامت الشركة خالل السنة بشطب 
 

 فیما یلي أعمار ذمم مدیني عقود اإلجارة المتأخرة ولكن لیست منخفضة القیمة: ۷-۱
 

 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰  أیام التأخیر:
     

۱ – ۳۰   ۱٥۳٬۰۳۹    ۱٥۱٬٥٤۸   
۳۱ – ٦۰   ٥۱٬۸۰۱   ۱۲۱٬۱٥۲  
٦۱ –۹۰   ۲۹٬۳۲۹   ٦۰٬۰۹٤  

    ۳۳۲٬۷۹٤  ۲۳٤٬۱٦۹  اإلجمالي
 

م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إن القیمة العادلة للضمانات، بناًء على آخر تقییمات مستقلة، مقابل ذمم مدیني عقود اإلجارة منخفضة القیمة كما في 
 ملیون لایر سعودي). ٤۷٤٫۱۳م: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۳۱۳٫۷٥بلغت 

 
 دیسمبر: ۳۱لذمم مدیني عقود اإلجارة كما في  فیما یلي سجل االستحقاق ۷-۲

 
  م۲۰۲۰ 

 بحد أقصى سنة

أكثر من سنة 
لكن لیس أكثر 

ن خمس م
 سنوات

أكثر من خمس 
 اإلجمالي سنوات

 

     
 ٤٬۳۰٤٬۰۷۷ ۱٬۱۷۱٬۹٥۳ ۲٬۱۰٦٬٥۲۷ ۱٬۰۲٥٬٥۹۷ ذمم مدیني عقود إجارة

  )۱٬۰۸۱٬۸۰۷( )۲٦۹٬۷۷۲( )٥٤۳٬٤٤۷( )۲٦۸٬٥۸۸( یخصم: دخل غیر مكتسب
۷٥۷٬۰۰۹ ۱٬٥٦۳٬۰۸۰ ۹۰۲٬۱۸۱ ۳٬۲۲۲٬۲۷۰ 

 )۸۷٬۲۲۹(   یخصم: مخصص االنخفاض في قیمة خسائر االئتمان 
 ۳٬۱۳٥٬۰٤۱    ذمم مدیني عقود إجارة، صافي

 
  م۲۰۱۹ 

 بحد أقصى سنة

أكثر من سنة 
لكن لیس أكثر 

من خمس 
 سنوات

أكثر من خمس 
 اإلجمالي سنوات

 

     
 ٤٬۲۰٤٬٦۲٤ ۱٬۱٦۲٬۹۸۸ ۲٬۱٤۰٬٥۳۸ ۹۰۱٬۰۹۸ مدیني عقود إجارةذمم 

  )۱٬۱۰۲٬٤۹٥( )۲۸۸٬۳۰۲( )٥٦۸٬٦۸۱( )۲٤٥٬٥۱۲( یخصم: دخل غیر مكتسب
٦٥٥٬٥۸٦ ۱٬٥۷۱٬۸٥۷ ۸۷٤٬٦۸٦ ۳٬۱۰۲٬۱۲۹ 

 )۸٥٬٤۰۰(   یخصم: مخصص االنخفاض في قیمة خسائر االئتمان 
 ۳٬۰۱٦٬۷۲۹    ذمم مدیني عقود إجارة، صافي

 
قود یقسم الجدول التالي التعرضات االئتمانیة لذمم مدیني عقود اإلجارة إلى فئات من الذمم المدینة لنسبة القیمة. یتم احتساب ذمم مدیني ع  ۷-۳

ند احتساب اإلجارة لنسبة القیمة بقسمة المبلغ اإلجمالي للتمویل على القیمة العادلة للعقار المعني. إن المبلغ اإلجمالي للتمویل المستخدم ع
 ھذه النسبة یستبعد العائد غیر المكتسب وأي مخصص لالنخفاض في القیمة.

 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

۲۲ 

 
 ذمم مدیني عقود اإلجارة، صافي (یتبع)  ۷

 
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

  ۸۲۹٬۱٤۰  ۷۷۳٬٥٥۳ ٪٥۰أقل من 
٥۱-۷۰٪ ۸۸۳٬٤٤۱  ۱٬۰٥٥٬۳٦۰  
۷۱-۸٥٪ ۱٬۰۲٥٬۰۱۷  ۷۹۳٬۸۹۱  
۸٦-۱۰۰٪ ٤٥۱٬۱٥۸  ۳۹۱٬٤۹٥  

 ۳۲٬۲٤۳ ۸۹٬۱۰۱ ٪۱۰۰من أعلى 
 ۳٬۱۰۲٬۱۲۹ ۳٬۲۲۲٬۲۷۰ إجمالي التعرض

 
 ذمم مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، صافي  ۸

 
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 

   
    ۱۲۸٬۱۰۰    ۱۳۰٬٤۱۱ إجمالي ذمم مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة

 )٦۸٬۳٦۳( )٤۷٬۹۸۸( یخصم: دخل غیر مكتسب
 ۸۲٬٤۲۳ ٥۹٬۷۳۷    

 )۲٬۲۸۸( )۲٬۳٤٥( یخصم: مخصص االنخفاض في قیمة خسائر االئتمان
 ٥۷٬٤٤۹ ۸۰٬۰۷۸ ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي

 
 دیسمبر ھي كما یلي: ۳۱إن أعمار ذمم مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة المتأخرة ولیست منخفضة القیمة كما في  ۸-۱

 
 أیام التأخیر:

 
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰

۱ – ۳۰   --   ۷۳۱   
۳۱ – ٦۰   --   ۱٬٤۱۱   

 ۲٬۱٤۲ --  اإلجمالي
 

دیسمبر  ۳۱إن القیمة العادلة للضمانات، بناًء على آخر تقییمات مستقلة، مقابل عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة منخفضة القیمة كما في 
 م: ال شيء).۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۲٫۱٦م بلغت ۲۰۲۰

 
 

 م:۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱فیما یلي تفاصیل استحقاق ذمم مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة كما في  ۸-۲
  م۲۰۲۰ 

بحد أقصى 
 سنة

أكثر من سنة 
لكن لیس أكثر 

خمس من 
 سنوات

أكثر من 
خمس 
 اإلجمالي سنوات

 

     
 ۱۳۰٬٤۱۱ ۸٥٬٤۳۲ ۳٦٬۰۷۸ ۸٬۹۰۱ ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة

 )٤۷٬۹۸۸( )۲٦٬٦۹٥( )۱۷٬۰۲۸( )٤٬۲٦٥( یخصم: دخل غیر مكتسب
 ٤٬٦۳٦ ۱۹٬۰٥۰ ٥۸٬۷۳۷ ۸۲٬٤۲۳ 

 )۲٬۳٤٥(   یخصم: مخصص االنخفاض في قیمة خسائر االئتمان 
 ۸۰٬۰۷۸   ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

۲۳ 

 
  

 (یتبع)ذمم مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، صافي  ۸
 

  م۲۰۱۹ 

بحد أقصى 
 سنة

أكثر من سنة 
لكن لیس أكثر 

ن خمس م
 سنوات

أكثر من 
 اإلجمالي سنواتخمس 

 

     
 ۱۲۸٬۱۰۰ ۸۱٬۸۱۱ ۳٥٬۹۰۲ ۱۰٬۳۸۷ ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة

 )٦۸٬۳٦۳( )۳۸٬۲۹۰( )۲۳٬۳۱۰( )٦٬۷٦۳( یخصم: دخل غیر مكتسب
 ۳٬٦۲٤ ۱۲٬٥۹۲ ٤۳٬٥۲۱ ٥۹٬۷۳۷    

 )۲٬۲۸۸(   یخصم: مخصص االنخفاض في قیمة خسائر االئتمان 
 ٥۷٬٤٤۹   ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي

 
یتم  یقسم الجدول التالي التعرضات االئتمانیة من ذمم مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة إلى فئات من الذمم المدینة لنسبة القیمة.  ۸-۳

إن احتساب ذمم مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة لنسبة القیمة بقسمة المبلغ اإلجمالي للتمویل على القیمة العادلة للعقار المعني. 
 المبلغ اإلجمالي للتمویل المستخدم عند احتساب ھذه النسبة یستبعد العائد غیر المكتسب وأي مخصص لالنخفاض في القیمة.

 
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 

   
  ۲۳٬۱۹۹  ۲۳٬۹٤٥ ٪٥۰أقل من 

٥۱-۷۰٪ ۲۷٬۰۰٦  ۱۳٬۷۱۳  
۷۱-۸٥٪ ۲٥٬۷۱٦  ۱٤٬۲٤٥  
۸٦-۱۰۰٪ ٥٬۷٥٬  ٥٦۷۷۰  

 ۲٬۸۱۰    -- ٪۱۰۰أعلى من 
 ٥۹٬۷۳۷ ۸۲٬٤۲۳ إجمالي التعرض

 
 المدفوعات مقدماً والموجودات األخرى ۹

 
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 

   
 ۷۸٬۹۱۱ ۷۳٬۸۷۸ موجودات عقاریة أخرى

 ۲۳٬۳۰۷ ۱۸٬۳٤٤ )۱-۹القیمة المضافة المدینة (إیضاح ضریبة 
 ٥٬٥۷٥ ۱٬۷۷٤ مبالغ مستحقة من مشروعات مشتركة 

 ۱۹٬۸٥٤ ۳۷٬۳٥۸ أخرى 
 ۱۳۱٬۳٥٤ ۱۲۷٬٦٤۷ 

 
 یشمل ذلك ذمم مدینة من وزارة اإلسكان مقابل ضریبة قیمة مضافة مدینة.  ۹-۱



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)
 

۲٤ 

 ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام، صافي  ۱۰
 

 م۲۰۲۰

 
 

 أراضي
 تحسینات على

 أثاث وتركیبات معدات مكتبیة عقارات مستأجرة
معدات تقنیة 

 المعلومات
حق موجودات 

 االستخدام*
عمال تحت أ

 اإلجمالي  التنفیذ**
   

         التكلفة:
   ۲۸۳٬٤۸ ۹٬۰۲۷ ۲٥٬٦٥۰ ۲۸٬۹۸۲ ۲٬۰۱۲ ۸۳۷ ۳٬۳۲٤  ۱۳٬٦٥۰ الرصید في بدایة السنة  

 ۷٬٥٤۸ ٤۳ ۲٬۰۸۸  ۳٬۹۱۳ ۱٬۱۸٤  ۲۲٦   ۹٤    -- إضافات   
 -- )٦٬٥۰۸( -- ۱٬۷۸۳ -- -- ٥٤٬۷۲ -- تحویالت 
 )٤٬۱۳٤( -- -- -- )۱٬۷۲۷(  -- )۲٬٤۰۷( -- شطب  

  ٦۸٦٬۸۹ ۲٬٥٦۲ ۲۷٬۷۳۸ ۳٤٬٦۷۸ ۱٬٤٦۹ ۱٬۰٦۳ ٥٬۷۳٦  ۱۳٬٦٥۰ الرصید في نھایة السنة
         

         االستھالك المتراكم:
 ۲۳٬٤۲۱    -- ٦٥٥ ٤۱۷٬۷٥ ۱٬۸۸۰ ٦۳۹ ۲٬٤۹۳ -- الرصید في بدایة السنة  
 ٦٬٤۱۸    -- ۲٬۹۹۹ ۲٬۸۳۱  ۷۹  ۹۳ ٤۱٦ -- المصروف للسنة  
 )٤٬۱۳٤( -- -- -- )۱٬۷۲۷( -- )۲٬٤۰۷( -- عكس مستحق الشطب  

 ٥۲٥٬۷۰    -- ۳٬٦٥٤ ٥۲۰٬٥۸ ۲۳۲ ۷۳۲ ٥۰۲ -- الرصید في نھایة السنة
         

 ٦۱٬۱۹۱ ۲۲٬٥٦ ۲٤٬۰۸٤ ۳۱٤٬۰۹ ۱٬۲۳۷ ۳۳۱ ٥٬۲۳٤ ۱۳٬٦٥۰ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱صافي القیمة الدفتریة: في 
         

 
 وفروعھا.* تتعلق موجودات حق االستخدام بتأجیر مقر المركز الرئیسي للشركة 

 
 م المبلغ المدفوع مقابل تنفیذ/ تحدیث أنظمة تقنیة المعلومات.۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱** تمثل األعمال تحت التنفیذ بشكل رئیسي كما في 

  



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)
 

۲٥ 

 ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام، صافي (یتبع) ۱۰
 

 م۲۰۱۹

 
 

 أراضي
تحسینات على 

 معدات مكتبیة عقارات مستأجرة
أثاث 

 وتركیبات
معدات تقنیة 
 المعلومات

موجودات حق 
 االستخدام*

أعمال تحت 
 اإلجمالي  التنفیذ**

   
         التكلفة:

  ٤۸٬٤٦۱ ۱۰٬۰۱۸ -- ۱۸٬۸۰۰ ۱٬۸٦۸ ۷٤۳  ۳٬۳۸۲ ۱۳٬٦٥۰ الرصید في بدایة السنة  
 ۱كما في  ۱٦تعدیل المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ۳٬۲٦۲ -- ۳٬۲٦۲ -- -- -- -- -- م۲۰۱۹ینایر 
 ۳۲٬٤٦٤  ۸٬۰٤٤ ۲۲٬۳۸۸  ۱٬۷۸۷  ۱٤٤  ۹٤   ۷     -- إضافات   
 -- )۸٬۳۹٥( -- ۸٬۳۹٥ -- -- -- -- تحویالت 
 )(۷۰٥ )٤۰٦( -- -- --  -- )٦٥( -- شطب  

   ۸۳٬٤۸۲ ۷۹٬۰۲ ۲٥٬٦٥۰ ۲۸٬۹۸۲ ۲٬۰۱۲ ۸۳۷ ۳٬۳۲٤  ۱۳٬٦٥۰ الرصید في نھایة السنة
         

         االستھالك المتراكم:
 ۲۰٬٦۲٥    -- -- ۱٥٬۹٦۹ ۱٬۸٥۹ ٥٦۲ ۲٬۲۳٥ -- الرصید في بدایة السنة  
 ۲٬۸٦۱    -- ٦٥٥ ۱٬۷۸٥  ۲۱   ۷۷ ۳۲۳ -- المصروف للسنة  
 )٦٥( -- -- -- -- -- )٦٥( -- عكس مستحق الشطب  

 ۲۳٬٤۲۱    -- ٦٥٥ ۱۷٬۷٥٤ ۱٬۸۸۰ ٦۳۹ ۲٬٤۹۳ -- الرصید في نھایة السنة
         

 ٦۰٬۰٦۱ ۷۹٬۰۲ ۲٤٬۹۹٥ ۱۱٬۲۲۸ ۱۳۲ ۱۹۸ ۸۳۱ ۱۳٬٦٥۰ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱القیمة الدفتریة: في  صافي
         

 
 * تتعلق موجودات حق االستخدام بتأجیر مقر المركز الرئیسي للشركة وفروعھا.

 
 تحدیث أنظمة تقنیة المعلومات والمكتب الرئیسي الجدید. م المبلغ المدفوع مقابل تنفیذ/۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱** تمثل األعمال تحت التنفیذ بشكل رئیسي كما في 

 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

۲٦ 

 
 الذمم الدائنة والمستحقات األخرى ۱۱

 
 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ 

    
 ۳۷٬٦۹۷  ٤۱٬۷۷۸ )۱-۱۱تمویل مقدم لعمالء (إیضاح 

 ۲۱٬۹۸٤  ۲٤٬۲۷۹ التزامات عقود إیجار
 ۱٥٬۸۲۳  ۱۳٬۲۲۰ رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفین

 ۹٬۷۰۱  ٤٬۹۷۰ مصروفات مستحقة
 ۷٬۳٥۱  ٤٬۲۹۳ )۲-۱۱مبلغ مستلم من عمالء (إیضاح 

 ۳۳٬۳٥۷  ۷٥٤ مستحق لوزارة اإلسكان
 ۲۱٬۹۱٦  ۳۷٬۰۹۳ )۳-۱۱أخرى (إیضاح 

 ۱۲٦٬۳۸۷  ۱٤۷٬۸۲۹ 
 

وقت اإلداري الالزم للعمالء عندما یتم االتفاق مع العمیل على ترتیب التمویل، ولكن ال یتم صرف المبلغ بسبب الینشأ التمویل المقدم   ۱۱-۱
 القانونیة نقل الممتلكاتل

 
 یمثل ھذا البند بشكل رئیسي المقدم المستلم من العمالء، والذي ال یتم دفعھ إلى بائع العقار. ۱۱-۲

 
 ۸٫٥۱م: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۲٦٫۰۲علق بمصروفات الدفعة المتأخرة المستحقة من العمالء بمبلغ یتضمن ذلك البند المبلغ المت ۱۱-۳

ملیون لایر سعودي). وفقاً الستشاري الشریعة، تثبت مصروفات الدفع المتأخر المحصلة كمطلوبات أخرى في قائمة المركز المالي 
 وتدفع كعمل خیري.

 
 المشتقات  ۱۲ 

 
 ۳۰۰م: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ٤٦۰م، احتفظت الشركة بمقایضات معدالت أرباح بقیمة إسمیة قدرھا ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

ملیون لایر سعودي) للتحوط من تعرضھا لمخاطر أسعار العموالت المتعلقة بالتمویل والتأجیر طویل األجل. یلخص الجدول أدناه القیم 
 لمشتقة، إلى جانب المبالغ اإلسمیة، تم تحلیلھا حسب أجلھا إلى استحقاقھا.العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالیة ا

 

 القیمة االسمیة   

بآالف الریاالت 
 السعودیة

القیمة العادلة 
اإلیجابیة 

لمقایضات 
 معدالت األرباح

القیمة العادلة 
السلبیة 

لمقایضات 
 سنوات ٥ - ۱ شھراً  ۱۲إلى  ۳ أشھر ۳خالل  معدالت األرباح

 ٥ أكثر من
 سنوات

       
 -- ٤٦۰٬۰۰۰ -- -- )۱۱٬۲٥٥( -- م۲۰۲۰

 
       

 -- ۲۰۰٬۰۰۰ -- ۱۰۰٬۰۰۰ )۳٬٦۲۱( ۷۱ م۲۰۱۹
 

 الزكاة وضریبة الدخل -۱۳
 فیما یلي بیان بالحركة في الزكاة وضریبة الدخل: )أ

 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 

 اإلجمالي  ضریبة الدخل  الزكاة 
      

 ۳٤٬۳۸۰  ۲۰۰  ۳٤٬۱۸۰ الرصید في بدایة السنة 
 ۱٦٬٤۹٤  )۱۹۱(  ۱٦٬٦۸٥ المحمل/رد للسنة

 ۸۹۹  --  ۸۹۹ إلغاء الخصم
 )۱۹٬۹۲٦(  )۹(  )۱۹٬۹۱۷( دفعات تمت خالل السنة

 ۳۱٬۸٤۷  --  ۳۱٬۸٤۷ الرصید كما في نھایة السنة
 
 
 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

۲۷ 

 الزكاة وضریبة الدخل (یتبع) -۱۳
 

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
 اإلجمالي  ضریبة الدخل  الزكاة 
      

 ۳٦٬۷۹۰  ٦٤۳  ۳٦٬۱٤۷ الرصید في بدایة السنة 
      المحملة للسنة:

 ۱٤٬۹۲٥  ٦۸  ۱٤٬۸٥۷ السنة الحالیة -
 ۱٦٬٦۰۸  ۲٤۱  ۱٦٬۳٦۷ السنوات السابقة -

 ۳۱٬۲۲٤  ۳۰۹  ۳۱٬٥۳۳ 
 ۸۳۹  --  ۸۳۹ إلغاء الخصم

 )۳٤٬۷۸۲(  )۷٥۲(  )۳٤٬۰۳۰( دفعات تمت خالل السنة
 ۳٤٬۳۸۰  ۲۰۰  ۳٤٬۱۸۰ كما في نھایة السنةالرصید 

 
 مصروف الزكاة وضریبة الدخل )ب

 فیما یلي تفاصیل مصروف الزكاة وضریبة الدخل في قائمة الربح أو الخسارة:
 

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   المحملة للسنة:

 ۱٤٬۹۲٥ ۱٦٬٤۹٤ الضریبة والزكاة الحالیة -
 ۱٦٬٦۰۸ -- السنوات السابقة -
 ٥۱٦ -- الضریبة المؤجلة للسنة -

 ۳۲٬۰٤۹ ۱٦٬٤۹٤ المصروف للسنة
 

 تسویات ضریبة الدخل )ج
 

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۱۰۲٬۰٥۹ ۱۱٥٬۳۹٤ الربح المحاسبي للسنة
 ۳٬۳٥۹ -- الفروقات الدائمة

 ۱۰٥٬٤۱۸ ۱۱٥٬۳۹٤ الربح المحاسبي المعدل للسنة
 ۳٤۱ -- ٪)۰٫۳۲٤٤المساھم غیر الخلیجي (ال شيء/ حصة 

 ٦۸ -- ٪۲۰الضریبة المحملة على الدخل بواقع 
 

 موقف الزكاة وضریبة الدخل د)
م إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") وتم الحصول على ۲۰۱۹تم تقدیم إقرارات الزكاة وضریبة الدخل لجمیع السنوات حتى 

 شھادات إقرارات. 
 

م. ۲۰۱۷م إلى ۲۰۱۳م اتفاقیة تسویة مع الھیئة العامة للزكاة والدخل فیما یتعلق بسنوات الربط الزكوي من ۲۰۱۹وقعت الشركة في 
ملیون لایر سعودي على ستة أقساط على خمس سنوات كتسویة  ۳۳٫٦بموجب اتفاقیة التسویة ھذه تكون الشركة مسؤولة عن دفع 

دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي حتى  ۱۷٫٥۱الشركة بسداد جمیع الدفعات المستحقة للھیئة والتي بلغت نھائیة للربط الزكوي لھا. قامت 
 ملیون لایر سعودي). ۱۲٫۲٤م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱م (۲۰۲۰

 
 القروض ۱٤

 
إسالمیة اعتمدتھا یمثل ھذا البند أموال مقترضة من بنوك تجاریة محلیة والشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري بموجب قروض 

سنوات سایبور زائداً  ۳شھور إلى  ۳لجنة الرقابة الشرعیة. تحمل ھذه التسھیالت تكالیف اقتراض وفقاً ألسعار الربح التي تتراوح بین 
سنوات، وھي مضمونة من خالل التنازل عن المتحصالت من الذمم المدینة.  ٥فرق السعر وبتواریخ استحقاق تتراوح من شھر إلى 

 مت الشركة بموجب شروط اتفاقیة التمویل بالتعھدات المالیة. فیما یلي تحلیالً للقروض حسب تاریخ االستحقاق:التز
 

 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ لقروض:
   ۷۱٤٬۹۱۰    ۷٦٦٬٦۳٤ الجزء المتداول 

   ۱٬۳٦٥٬٥۲۲  ۱٬۳۲۸٬۰۳٦ الجزء غیر المتداول 
 ۲٬۰۹٤٬٦۷۰  ۲٬۰۸۰٬٤۳۲    

 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

۲۸ 

 القروض (یتبع) ۱٤
 

 دیسمبر كما یلي: ۳۱كانت حركة القروض للسنوات المنتھیة في  ۱-۱٤
 

 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ 
    

   ۱٬۹۹٤٬۱۳۲  ۲٬۰۸۰٬٤۳۲ الرصید في بدایة السنة
   ۱٬۱۰۳٬۰۰۰  ۱٬۷۰٥٬۹٤۱ قروض تم الحصول علیھا خالل السنة
 )۱٬۰۱٦٬۳۰۰(  )۱٬٦۸٦٬۸٤٤( مدفوعات المبلغ األصلي خالل السنة

   ۹۲٬۸۱۹  ٦۸٬۹۹۲ خالل السنةالربح المستحق 
 )۹۳٬۲۱۹(  )۷۲٬۹٦٤( مدفوعات األرباح خالل السنة

 --  )۸۸۷( ربح تعدیل قروض، صافي
 ۲٬۰۸۰٬٤۳۲  ۲٬۰۹٤٬٦۷۰ الرصید في نھایة السنة

 
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ۱٥

 
 المركز المالي والربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. موظفین المثبتة في قوائملل نھایة الخدمة یلخص الجدول التالي مكونات منافع

 
 دیسمبر: ۳۱المبالغ المسجلة في قائمة المركز المالي كما في  أ)

 
 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ 
    

 ۱۳٬٦٦٦  ۱٥٬٥۹۲ القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة
 

 مصروفات المنافع (المسجلة في قائمة الربح أو الخسارة): ب) 
 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ 
    

   ۲٬۲٥۳  ۲٬۰۷۱ تكلفة الخدمة الحالیة
 ٦٥۸  ٤٥۱ تكلفة الفائدة

   --    ٤۹٥ تكلفة الخدمة السابقة
 ۳٬۰۱۷  ۲٬۹۱۱ 

 
 الحركة في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة: ج)

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ 

  ۱۳٬٦٦٦ القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة في بدایة السنة
 

۱۳٬٦۱۸ 
    التكلفة المسجلة في قائمة الربح أو الخسارة:

 تكلفة الخدمة الحالیة -
 تكلفة تمویل -

۲٬۰۷۱ 
٤٥۱  

۲٬۲٥۳ 
٦٥۸   

 --    ٤۹٥ تكلفة الخدمة السابقة -
 ۳٬۰۱۷  ۲٬۹۱۱ 

االكتواري الناتج عن خطة المنافع المحددة المثبت في قائمة الدخل الخسارة/ (الربح) 
 )۹٤٤(  ۹٥ الشامل اآلخر

 ) ۱٬۹۱۹(  )۱٬۱۸٦( منافع مدفوعة
 ۱۳٬٦٦٦  ۱٥٬٥۹۲ القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة في نھایة السنة

 
 :األساسیةاالفتراضات االكتواریة  د)

 
 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ 

 ٪۳٫۳  ٪۱٫٦ معدل الخصم
 ٪۳٫۳  ٪۱٫٦ معدل الزیادة في الرواتب

 
 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

۲۹ 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (یتبع) ۱٥
 

 تحلیل الحساسیة ھـ)
إن معقولیة التغیرات الممكنة في تاریخ التقریر لواحدة من االفتراضات االكتواریة ذات العالقة مع افتراض بقاء االفتراضات األخرى 

 التزامات المنافع المحددة بالمبالغ التالیة المبینة أدناه:ثابتة قد تؤثر على 
 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 
 نقص زیادة  نقص زیادة  

      
 ۱٬۲۰۰ )۱٬۰٤۷(  ۱٬۳۳٥ )۱٬۱٦۷( ٪)۱معدل الخصم (تغیر بنسبة 

 )۱٬۰۸۲( ۱٬۲۱٦  )۱٬۲۰٤( ۱٬۳٥۰ ٪)۱معدل النمو المستقبلي في الرواتب (تغیر بنسبة 
 

 رأس المال ۱٦
 

م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۹۰٦م، یبلغ رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع للشركة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
لایر سعودي  ۱۰ملیون سھم) بقیمة أسمیة قدرھا  ۹۰٫٦م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون سھم ( ۹۰٫٦ملیون لایر سعودي) مقسم إلى  ۹۰٦

 للسھم. 
 

 االحتیاطي النظامي ۱۷
 

٪ من صافي الدخل السنوي إلى االحتیاطي النظامي حتى یبلغ ۱۰وفقاً للنظام األساس للشركة ونظام الشركات السعودي، یتم تحویل 
٪ من رأسمال الشركة. إن ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع على المساھمین. قامت الشركة خالل السنة بتحویل ۳۰ھذا االحتیاطي 

 ملیون لایر سعودي) إلى االحتیاطي النظامي. ۷٫۰م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۹٫۹
 

 توزیعات األرباح ۱۸
  

ملیون  ٦۷٫۹٥م توزیعات أرباح بمبلغ ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰خالل السنة الحالیة، اعتمد المساھمون في االجتماع العام السنوي المنعقد في 
ملیون لایر سعودي)، والتي بالتالي تم دفعھا من قبل  ٦۷٫۹٥م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ۲۰۱۹وتم االعالن عنھا لعام  لایر سعودي

 الشركة. 
 

 ربحیة السھم ۱۹
 

 السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة.دخل تم احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخفضة بقسمة صافي 
 

 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ 
    

    ۷۰٬۰۱۰     ۹۸٬۹۰۰ الریاالت السعودیة)(بآالف ربح السنة 
    ۹۰٬٦۰۰     ۹۰٬٦۰۰ (باآلالف)المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 

  ۰٫۷۷  ۱٫۰۹ (بالریال السعودي)الربح األساسي والمخفض للسھم 
 

 حقوق تقدیم الخدمة بموجب ترتیبات وكالة  ۲۰
 

تقوم الشركة بإبرام ترتیبات لتقدیم خدمات لذمم مدیني عقود اإلجارة وذمم مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة نیابة عن أطراف  
أخرى. وتمثل ھذه الذمم سندات صادرة مبدئیاً بواسطة الشركة ویتم بیعھا لطرف آخر الحقاً. تتصرف الشركة بصفتھا الوحیدة لتقدیم 

تمثلة من خالل األنشطة مثل تحصیل إیجارات ذمم مدیني عقود اإلجارة نیابة عن األصالء. ال تفترض الشركة وجود خدمة الوكالة الم
 أي مخاطر ائتمانیة طوال فترة تقدیم الخدمة. 

 
 ملیون ۲۳٥٫٦۸م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤٥۹٫٦۷خالل السنة، باعت الشركة محفظة التمویل الخاصة بھا بمبلغ  

دیسمبر  ۳۱لایر سعودي) وأبرمت عقد وكالة لتقدیم خدمات لھذه الذمم المدینة. یبلغ الرصید القائم للمحفظة والذي تقدمھ الشركة كما في 
 ملیون لایر سعودي). ۳۰۷٫۳۸م: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۷۲۲٫٦۱م ۲۰۲۰

 
 
 
 
 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

۳۰ 

 
 حقوق تقدیم الخدمة بموجب ترتیبات وكالة (یتبع)  ۲۰

 
 االفتراضات التي تنطوي عند احتساب حقوق تقدیم الخدمة بموجب ترتیبات وكالة ھي كما یلي: 

 
 معدالت الخصم: 

 یتمثل معدل الخصم في تقییم السوق الحالي للمخاطر المحددة للشركة مع األخذ بعین االعتبار معدل االقتراض المتدرج للشركة.  
 

 تكالیف تقدیم الخدمة:
 تكلفة تقدیم الخدمة وتشمل تكلفة الموظفین والتكالیف األخرى للتوصل إلى معدل أساسي لكل عقد. تقوم الشركة بتقدیر

 
 معدل التسویة المبكرة:

إلى المحفظة التي تم تسویتھا مبكراً حتى  للغیرتقوم الشركة بحساب معدل التسویة المبكرة كنسبة مئویة من إجمالي المحفظة المباعة 
 نھایة السنة.

 
 المصروفات العمومیة واإلداریة   ۲۱

 
 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ 
    

    ٥۳٬۹۳۷  ٥۲٬۱۹٤ رواتب وتكالیف متعلقة بالموظفین
    ۲٬٥۳۰  ۳٬٦٥٥ أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة 

    ٤٬٤٤۸  ۲٬٤٦۹ مصروفات تقنیة المعلومات
    ۲٬۸٦۳  ۱٬۸۸۰ أتعاب مھنیة

   ۷٥۰  ۹٤۹ اتصاالت
    ۲٬۰٤٤  ٦٤۸ إیجار ومصروفات أخرى

   ۹۳۷  ٦۳۰ مصروفات صیانة
    ۱٬۱۳۹  ٤٦٥ مصروفات سفر

    ۹٬۷٥٦  ۷٬۹۳۱ أخرى
 ۷۰٬۸۲۱  ۷۸٬٤۰٤ 

 
 مصروفات البیع والتسویق ۲۲

 
 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ 
    

 ٥٬۸۲٥  ٦٬٥۷٦ تكلفة الرواتب واالستعانة بمصادر خارجیة
 ۳٬۹۷٥  ۳٬۱۲۳ تأمین

 ۳٬۳٤۳  ۱٬۲۱۳ مصروفات تسویق
 ۱۰٬۹۱۲  ۱۳٬۱٤۳ 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا ۲۳

 
تتكون األطراف ذات العالقة بالشركة من المساھمین وشركاتھم الشقیقة والشركة التابعة وموظفي اإلدارة العلیا. تتعامل الشركة خالل 

االعتیادي ألنشطتھا مع األطراف ذات العالقة على أساس شروط متفق علیھا بین الطرفین. یمثل موظفو اإلدارة العلیا مجلس السیاق 
 اإلدارة وأعضاء لجان المجلس والرئیس التنفیذي والتابعین لھ مباشرةً.

 
القوائم المالیة، فإن أھم المعامالت واألرصدة باإلضافة للمعامالت مع الطرف ذو العالقة واألرصدة التي تم اإلفصاح عنھا في ھذه 

 الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة ھي كما یلي:
 
 
 
 
 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

۳۱ 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا (یتبع) ۲۳

 

 طبیعة المعامالت
اسم الطرف ذو العالقة وطبیعة 

 العالقة
مبالغ المعامالت للسنة المنتھیة في 

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰  

    
 تكلفة القروض

    ۲۷٬۱٤٦ ۱٦٬٤٥۷ البنك السعودي لالستثمار (مساھم)
    

 مصروفات إیجار
شركة أوریكس السعودیة للتأجیر 

   ۱٬٥۹۲ ۱۳۲ التمویلي (شركة شقیقة)
    

 مصروفات أمن وأخرى
شركة أوریكس السعودیة للتأجیر 

   ۲۲٤ ۱۰ التمویلي (شركة شقیقة)
    

 ) ۲۱۳( -- البنك السعودي لالستثمار (مساھم) أرباح مستلمة من مقایضات معدالت أرباح
    

 ۱۰٬۷۷۳ ۱۱٬۱۸۳ موظفي اإلدارة العلیا رواتب ومنافع
    

أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 
 ۲٬٥۳۰ ۳٬٦٥٥ موظفي اإلدارة العلیا ومصروفات أخرى                  

 
 

 األرصدة العالقة وأسماء األطراف ذات العالقةطبیعة األرصدة 
 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰  

    أرصدة لدى البنوك:
    ۷٬۳٤۰ ٦٬٦۲۷ مساھم البنك السعودي لالستثمار

    مستحق من أطراف ذات عالقة:
 ۸۷۸ -- مشروع مشترك ثراء لالستثمار العقاري

 ۲٬۹۲۳ -- مشروع مشترك رحبھ –دار وإعمار 
 ۱٬۷۷٤ ۱٬۷۷٤ شركة شقیقة كابیتالشركة االستثمار 

    القروض:
    ٦۱٥٬۸۲۱ ٤٥٥٬٦٦۷ مساھم البنك السعودي لالستثمار

    القیمة االسمیة لمقایضات معدالت أرباح:
  ٥۰٬۰۰۰ -- مساھم البنك السعودي لالستثمار

    التمویل والسلف:
   ۳٬۷۳۱ ۳٬۲۱۹ اإلدارة العلیا موظفي اإلدارة العلیا

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  استثمار
 اآلخر:

   

   ۱۱٬۰۲۹ ۹٬٦۰۳ شركة شقیقة صندوق صائب للتطویر العقاري أبراج سرایا

    ذمم مدینة أخرى:
 ۳۰٥ ۳۰٥ شركة تابعة شركة أمالك العالمیة للتطویر العقاري

 ٤٬٦٤۹ -- مساھمون ذمم مدینة مقابل طرح عام أولي

اجتماعات مجلس اإلدارة ومصروفات أتعاب حضور 
 أخرى مستحقة

   

 ۳٬۷۳۹ ۳٬۸۸۹ موظفي اإلدارة العلیا أعضاء مجلس اإلدارة
 
 
 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

۳۲ 

 
 إدارة المخاطر المالیة    ۲٤

 
یكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن المنھجیة الكاملة إلدارة المخاطر واعتماد استراتیجیات وسیاسات إدارة المخاطر. قام المجلس 

 مجلس لجنة إدارة المخاطر یتولى مسؤولیة مراقبة عملیة المخاطر الكاملة داخل الشركة.بتعیین 
 

 لدى لجنة إدارة المخاطر المسؤولیة الكاملة عن وضع استراتیجیة المخاطر وتنفیذ المبادئ وأطر العمل والسیاسات والضوابط.
 

مستویات المخاطر ورفع التقاریر األسبوعیة لمجلس لجنة إدارة إن لجنة إدارة المخاطر مسؤولة عن إدارة قرارات المخاطر ومراقبة 
 المخاطر.

 
 مخاطر االئتمان )۱

تقوم الشركة بإدارة تعرضھا لمخاطر االئتمان والتي ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف 
عملیات اإلقراض التي تنتج عنھا ذمم مدیني عقود المرابحة، اآلخر لخسارة مالیة. تنشأ التعرضات االئتمانیة بشكل أساسي عن 

 واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة.
 
تقوم الشركة بتقییم مدى احتمالیة تعثر األطراف األخرى في السداد باستخدام آلیة تصنیف داخلیة. یتم ذلك للشركات واألفراد من 

 ذوي المالءة المالیة المرتفعة فقط.
 

كة للسیطرة على مخاطر االئتمان وذلك من خالل مراقبتھا للتعرض لالئتمان، ووضع حدود للمعامالت مع األطراف تسعى الشر
األخرى المحددة، والتقییم المستمر للمالءة االئتمانیة لھذه األطراف. لقد تم تصمیم سیاسات إدارة المخاطر الخاصة بالشركة من أجل 

 اقبة المخاطر وااللتزام بالقیود. ویتم مراقبة التعرضات الفعلیة للقیود بانتظام. تحدید ووضع قیود مناسبة للمخاطر ومر
 
مات االقتصادیة مما  تنشأ تركیزات مخاطر االئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة تجاریة مماثلة أو لدیھم نفس الّسِ

ل مماثل بفعل التغیرات االقتصادیة أو السیاسیة أو الظروف األخرى. یؤدي إلى تأثر مقدرتھم على الوفاء بالتزاماتھم التعاقدیة بشك
 تشیر تركیزات مخاطر االئتمان إلى التأثر النسبي ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال معین.

 
تركیز غیر مبرر للمخاطر مع تسعى الشركة إلدارة تعرضھا لمخاطر االئتمان من خالل تنویع عملیات اإلقراض لضمان عدم وجود 

 أفراد أو مجموعة من العمالء في أعمال محددة.
 
تقوم اإلدارة بمراقبة القیمة السوقیة للضمانات التي تحصل علیھا وذلك خالل مراجعتھا لمدى كفایة مخصص خسائر االنخفاض في 

ك لعكس التغیرات في منتجات السوق وأفضل القیمة. تقوم الشركة بمراجعة سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دوریة، وذل
 الممارسات.

 
 فیما یلي التصنیف االئتماني الداخلي للشركة لمحفظة الشركات واألفراد من ذوي المالءة المالیة المرتفعة:

 
 نطاق احتمالیة التعثر في السداد وصف التصنیف الداخلي درجات التصنیف الداخلي

 عاملة:
 ٪۰٫۰۱-٪۰٫۰۰ درجة االستثمار ۱

 ٪۰٫۰٤-٪۰٫۰۱ درجة االستثمار -۲+ إلى ۲
 ٪۰٫۱۰-٪۰٫۰٤ درجة االستثمار -۳+ إلى ۳
 ٪۰٫٤۸-٪۰٫۱۰ درجة االستثمار -٤+ إلى ٤
 ٪۲٫۲۹-٪۰٫٤۸ دون المرتبة االستثماریة -٥+ إلى ٥
 ٪۷٫۰٥-٪۲٫۲۹ دون المرتبة االستثماریة -٦+ إلى ٦
 ٪۹۹٫۹۹-٪۷٫۰٥ دون المرتبة االستثماریة -۷+ إلى ۷

 غیر عاملة:
 ٪۱۰۰ دون المستوى  ۸
 ٪۱۰۰ مشكوك فیھ  ۹

 ٪۱۰۰ خسارة ۱۰
 

 یتم تصنیف محفظة األفراد على أنھا غیر مصنفة. 
 

إن القیمة الدفتریة للموجودات المالیة تمثل الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان. كان التعرض لمخاطر االئتمان بتاریخ التقریر 
 بسبب:

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

۳۳ 

  إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲٤
 مخاطر االئتمان (یتبع) )۱

 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ 
    

 ۷٬۸٤۳  ۲٥٬۰۲۱ نقد وما في حكمھ
 ۱۲۳٬٤٥۰  ۱۳۷٬۱٤۸ ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي
 ۳٬۰۱٦٬۷۲۹  ۳٬۱۳٥٬۰٤۱ ذمم مدیني عقود إجارة، صافي

 ٥۷٬٤٤۹  ۸۰٬۰۷۸ ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي
 ۳۷٬٤۹۹  ٤۹٬۳۳٥ ذمم مدینة أخرى

 ۳٬٤۲٦٬٦۲۳  ۳٬۲٤۲٬۹۷۰ 
 تحلیل جودة االئتمان )أ

دیسمبر. تمثل المبالغ الواردة  ۳۱یعرض الجدول أدناه معلومات عن جودة االئتمان للموجودات المالیة للتمویل والتأجیر كما في 
   بالجدول القیم الدفتریة اإلجمالیة.

 م:۲۰۲۰

ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة 
 الموصوفة في الذمة 

 شھراً  ۱۲الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى  - ۱المرحلة 

 إجمالي التعرض

مخصص االنخفاض 
قیمة خسائر  في

 صافي التعرض االئتمان
  

 ٥٤٥٬۹۰٥ ٤۹٦ ٥٤٦٬٤۰۱  -٤إلى  ۱درجات 
 ٥۸۰٬۲۰۹ ۲٬۰۱۱ ٥۸۲٬۲۲۰ -۷+ إلى ٥درجات 

 ۷۲۳٬٦٦۸ ۳٬۳۳۸ ۷۲۷٬۰۰٦ غیر مصنفة
 ۱٬۸٤۹٬۷۸۲ ٥٬۸٤٥ ۱٬۸٥٥٬٦۲۷ اإلجمالي

 

ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة 
 الموصوفة في الذمة 

(غیر  -الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر  - ۲المرحلة 
 منخفضة القیمة االئتمانیة)

 إجمالي التعرض

االنخفاض مخصص 
قیمة خسائر  في

 صافي التعرض االئتمان
  

 ۱۷٦٬۳٥٤ ۳٦۹ ۱۷٦٬۷۲۳  -٤إلى  ۱درجات 
 ۷۹۷٬۰۷۹ ۸٬۹۰۰ ۸۰٥٬۹۷۹ -۷+ إلى ٥درجات 

 ۱۹۲٬۱۷۹ ۹٦٤ ۱۹۳٬۱٤۳ غیر مصنفة
 ۱٬۱٦٥٬٦۱۲ ۱۰٬۲۳۳ ۱٬۱۷٥٬۸٤٥ اإلجمالي

 

ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة 
 الموصوفة في الذمة 

(منخفضة  -الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر  - ۳المرحلة 
 القیمة االئتمانیة)

 إجمالي التعرض

مخصص االنخفاض 
في قیمة خسائر 

 صافي التعرض االئتمان
  

  ۱۳٤٬۲۳۸  ۲۹٬۷٦٥  ۱٦٤٬۰۰۳ -۷+ إلى ٥درجات 
  ۱٦٤٬۷۹۱  ٤۱٬۲٥۳  ۲۰٦٬۰٤٤ ۱۰إلى  ۸درجات 

  ۳۷٬۸٤٤  ٦٬٦۸۷  ٤٤٬٥۳۱ غیر مصنفة
 ۳۳٦٬۸۷۳ ۷۷٬۷۰٥ ٤۱٤٬٥۷۸ اإلجمالي

 
 م:۲۰۱۹

ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة 
 الموصوفة في الذمة 

 شھراً  ۱۲الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى  - ۱المرحلة 

 إجمالي التعرض

االنخفاض مخصص 
في قیمة خسائر 

 صافي التعرض االئتمان
  

 ٤٤۳٬۳۹۱ ۱٤۸ ٤٤۳٬٥۳۹  -٤إلى  ۱درجات 
 ۷٦۰٬۱۸۸ ۹٦٦ ۷٦۱٬۱٥٤ -۷+ إلى ٥درجات 

 ۷۹٤٬۲۱٤ ۲٬۹٥۷ ۷۹۷٬۱۷۱ غیر مصنفة
 ۱٬۹۹۷٬۷۹۳ ٤٬۰۷۱ ۲٬۰۰۱٬۸٦٤ اإلجمالي

 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

۳٤ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲٤
 

 مخاطر االئتمان (یتبع) )۱
 

 تحلیل جودة االئتمان (یتبع) )أ
 

ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة 
 الموصوفة في الذمة 

الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (غیر منخفضة  - ۲المرحلة 
 القیمة االئتمانیة)

 إجمالي التعرض

مخصص االنخفاض 
 قیمة خسائرفي 

 صافي التعرض االئتمان
  

 ٦٤٬۸٥٥ ۷۸ ٦٤٬۹۳۳  -٤إلى  ۱درجات 
 ٥٤۷٬٦٥۰ ۲٬٤٥۱ ٥٥۰٬۱۰۱ -۷+ إلى ٥درجات 

 ۱۷۹٬۹٦۱ ۷٥۳ ۱۸۰٬۷۱٤ غیر مصنفة
 ۷۹۲٤٦٦ ۳٬۲۸۲ ۷۹٥٬۷٤۸ اإلجمالي

 

ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة 
 الموصوفة في الذمة 

الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (منخفضة القیمة  - ۳المرحلة 
 االئتمانیة)

 إجمالي التعرض

مخصص االنخفاض 
في قیمة خسائر 

 صافي التعرض االئتمان
  

  ۱۹٬۱٥۸   ۲٬۸۹۹   ۲۲٬۰٥۷   -٤إلى  ۱درجات 
  ۲۱۱٬٦۱٦  ۲۹٬٤۳٤   ۲٤۱٬۰٥۰ -۷+ إلى ٥درجات 
  ۱٥۰٬۱۰٦   ۳۹٬۸۱٤   ۱۸۹٬۹۲۰  ۱۰إلى  ۸درجات 

  ۲٦٬٤۸۹  ۱۰٬۱٥۷   ۳٦٬٦٤٦  غیر مصنفة
 ٤۰۷٬۳٦۹ ۸۲٬۳۰٤ ٤۸۹٬٦۷۳ اإلجمالي

    
 الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان –ب)   المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

ت لتحدید فیما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد لألداة المالیة زادت بشكل جوھري منذ إثباتھا األولي، تأخذ الشركة باالعتبار المعلوما
متاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما. وھذا یتضمن معلومات وتحلیل نوعي وكمي استناداً المعقولة والمساندة التي تكون مالئمة و

 إلى الخبرة التاریخیة للشركة وتقییم الخبیر االئتماني.
 

 إن الھدف من التقییم ھو تحدید ما إذا كانت الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان قد حدثت للتعرض من خالل مقارنة:
 الحتمالیة التعثر في السداد كما في تاریخ التقریر؛ معشھراً  ۱۲مدى  •
  شھراً الحتمالیة التعثر في السداد في وقت اإلثبات األولي للتعرض ۱۲مدى  •

 
شھرا.  ۱۲: عند إثبات الذمم المدینة ألول مرة تسجل الشركة مخصصا على أساس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى ۱المرحلة 
لذمم المدینة أیضا التسھیالت التي تحسنت فیھا مخاطر االئتمان والتي تم فیھا إعادة تصنیف الذمم المدینة من : تشمل ا۱المرحلة 
 .۲المرحلة 

 
: عندما تُظھر الذمم المدینة زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ نشأتھا، تسجل الشركة مخصصا للخسائر االئتمانیة ۲المرحلة 

: تشمل الذمم المدینة أیضا التسھیالت التي تحسنت فیھا مخاطر االئتمان والتي تم فیھا إعادة ۲لمرحلة المتوقعة على مدى العمر. ا
 .۳تصنیف الذمم المدینة من المرحلة 

 
 : الذمم المدینة التي تعتبر منخفضة القیمة ائتمانیاً. تسجل الشركة مخصصا للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر.۳المرحلة 

 
فضة القیمة االئتمانیة المشتراة أو الناشئة: الموجودات منخفضة القیمة االئتمانیة المشتراة أو الناشئة ھي ذمم مدینة منخفضة القیمة منخ

ألصلي االئتمانیة عند اإلثبات األولي. یتم تسجیل الموجودات منخفضة القیمة االئتمانیة المشتراة أو الناشئة بالقیمة العادلة عند اإلثبات ا
غاء ویتم بعد ذلك تسجیل إیرادات الفوائد على أساس معدل الفائدة الفعلي المعدل ائتمانیاً. یتم إثبات الخسائر االئتمانیة المتوقعة أو إل

 إثباتھا فقط إلى الحد الذي یحدث فیھ تغیر الحق في الخسائر االئتمانیة المتوقعة.
 
 
 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

۳٥ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲٤
 

 (یتبع)مخاطر االئتمان  )۱
 

 الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان (یتبع) –المبالغ الناتجة عن الخسارة االئتمانیة المتوقعة  )ب
 

 درجات مخاطر االئتمان .۱
تقوم الشركة بتوزیع كل تعرض على درجة مخاطر االئتمان استناداً إلى مجموعة من المعلومات التي یتم تحدیدھا على أنھا تنبؤ 

السداد وتطبیق الحكم االئتماني الذي تمت تجربتھ. یتم تحدید درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعیة بمخاطر التعثر في 
 وكمیة التي تكون مؤشراً على مخاطر التعثر في السداد. وتختلف ھذه العوامل اعتماداً على طبیعة التعرض ونوع المقترض.

 
یث تكون مخاطر التعثر في السداد التي تحدث تزداد تصاعدیاً حیث تتدنى عندھا یتم تحدید درجات مخاطر االئتمان وحسابھا بدقة بح

تعتبر أصغر من الفرق  ۲و  ۱مخاطر االئتمان. مثال على ذلك، الفرق في مخاطر التعثر في السداد بین درجات مخاطر االئتمان 
 .۳و  ۲بین درجات مخاطر االئتمان 

 
طر االئتمان عند اإلثبات األولي على أساس توفر المعلومات عن المقترض. تخضع یتم توزیع كل تعرض للشركات على درجة مخا

التعرضات للمراقبة المستمرة، األمر الذي قد یؤدي إلى تعرض یُنقل لدرجة مخاطر ائتمان مختلفة. تتضمن المراقبة عادةً استخدام 
 البیانات التالیة:

 
 جمیع التعرضات تعرضات الشركات

مثال على  –الحصول علیھا خالل المراجعة السنویة  المعلومات التي تم •
ذلك: القوائم المالیة المراجعة، وحسابات اإلدارة، والموازنات 
والتوقعات.  أمثلة على المجاالت المحددة للتركیز: ھوامش الربح 
اإلجمالي، نسب الرافعات المالیة، تغطیة خدمة الدیون، االلتزام 

 ات اإلدارة العلیا.بالتعھدات، إدارة الجودة، وتغیر

 التغیرات الجوھریة الفعلیة والمتوقعة في األنشطة التجاریة للمقترض. •

وھذا یشمل وضع التأخیر في  –سجل المدفوعات  •
 السداد.

 طلبات اإلمھال. •

التغیرات الحالیة والمتوقعة في األعمال والظروف  •
 المالیة واالقتصادیة.

 
 السدادإنشاء ھیكل أجل احتمالیة التعثر في  .۲

إن درجات مخاطر االئتمان تمثل مدخالت أولیة في تحدید ھیكل أجل احتمالیة التعثر في السداد للتعرضات. تقوم الشركة بتجمیع 
 معلومات األداء والتعثر في السداد بشأن التعرضات لمخاطر االئتمان بصورة مستقلة عن محافظ الشركات واألفراد. 

 
ن التغیرات في معدالت التعثر في السداد السابقة وعوامل االقتصاد الكلي. بالنسبة لمحافظ الشركات تقوم الشركة بتحلیل العالقة بی

واألفراد، یكون مؤشر االقتصاد الكلي ھو سعر النفط والناتج المحلي اإلجمالي. قامت الشركة بصیاغة رؤیة للتوجھات المستقبلیة 
 ناریوھات المختلفة.للمتغیرات االقتصادیة ذات العالقة لثالثة من السی

 
 ) تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ازدادت بشكل جوھري۳

إن معاییر تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوھري تختلف حسب المحفظة وتضم تغیرات كمیة في حاالت احتمالیة 
 التأخر في السداد.التعثر في السداد وعوامل نوعیة بما في ذلك المساندة المرتكزة على 

 
یتم اعتبار مخاطر االئتمان لتعرض محدد على أنھا ازدادت بشكل جوھري منذ اإلثبات المبدئي لھا إذا، بناء على النموذج الكمي 

 للشركة، كان قد تم تحدید أن الزمن المتبقي الحتمالیة التعثر في السداد قد ازداد بشكل كبیر.
 

ماني، والخبرات السابقة ذات الصلة، قدر اإلمكان، یمكن للشركة أن تحدد أن التعرض قد شھد زیادة وباستخدام الخبراء في الحكم االئت
جوھریة في مخاطر االئتمان وذلك استناداً إلى مؤشرات نوعیة محددة تأخذھا باالعتبار تكون مؤشراً على ذلك وأن تأثرھا قد ال 

 یظھر بشكل كامل في تحلیلھا الكمي في الوقت المناسب. 
 

بالنسبة لمحفظة الشركات واألفراد من ذوي المالءة المالیة المرتفعة، وبصرف النظر عن معیار الزیادة في احتمالیة التعثر في السداد 
درجات)، والعمالء الذین یعاد ھیكلة ذممھم المدینة بسبب تدني  ٦(تخفیض درجة التصنیف درجتین أو تخفیض التصنیف الفرعي 

نوع من المساندة، تأخذ الشركة باعتبارھا أن الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان تحدث في موعد ال یتجاوز الجدارة االئتمانیة، وك
 یوماً.  ۳۰عندما یكون األصل متأخر السداد ألكثر من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

۳٦ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲٤
 

 مخاطر االئتمان (یتبع) )۱
 

 الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان (یتبع) –المتوقعة المبالغ الناتجة عن الخسارة االئتمانیة  )ب
 

 ) تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ازدادت بشكل جوھري (یتبع)۳
 

بالنسبة لقروض األفراد، وبصرف النظر عن العمالء الذین تتم إعادة ھیكلة ذممھم المدینة بسبب تدني الجدارة االئتمانیة وكنوع من 
المساندة، تأخذ الشركة في اعتبارھا أن الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان تحدث في موعد ال یتجاوز عندما یكون األصل متأخر 

 یوما.  ۳۰السداد ألكثر من 
 

تقوم الشركة بمراقبة مدى كفاءة المعاییر المستخدمة لتحدید الزیادات الجوھریة في مخاطر االئتمان عن طریق المراجعات الدوریة 
 لتأكید أن:

 المعاییر قادرة على تحدید الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد، و               • 
ً ال تتماش•   ى المعاییر مع المرحلة الزمنیة عندما تصبح الموجودات متأخرة السداد لثالثین یوما

 
 ۱۹-االعتبارات بسبب كوفید
، تم عرض برنامج الدفعات المؤجلة على العمالء إما اختیاریاً من قبل الشركة أو من خالل مبادرات ۱۹-لمواجھة تداعیات كوفید

لمزید من التفاصیل). إن ممارسة خیار تأجیل الدفعات من قبل العمیل، بمفرده، ال تعتبره  ۲۹البنك المركزي السعودي (راجع إیضاح 
الشركة كمؤشر على الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان، ونتیجة لذلك تم تحدید أثر الخسائر االئتمانیة المتوقعة على ھؤالء العمالء 

التقییم االئتماني للشركة خاصة بالنظر إلى الوضع االقتصادي الحالي بسبب  بناًء على مراحلھم الحالیة. ومع ذلك، كجزء من عملیة
تداعیات اإلغالق، فقد حصلت الشركة من العمالء على معلومات إضافیة لفھم وضعھم المالي ومدى قدرتھم على سداد المبلغ، وفي 

مالء، وبالتالي یتم تعدیل مرحلة التعرض، حیثما كان حالة مالحظة وجود مؤشرات ھامة للتدھور، یتم تعدیل التصنیفات االئتمانیة للع
 ذلك مناسباً.

 
 لم یتم إجراء أي تغییر في ضوابط المساندة لجمیع أنواع التعرضات.

 
 ) الموجودات المالیة المعدلة٤

ل أخرى ال تتعلق قد یتم تعدیل الشروط التعاقدیة للقرض لعدد من األسباب تشمل التغیر في ظروف السوق، واستمرار العمیل، وعوام
بالتدني االئتماني المحتمل أو الحالي للعمیل. إن القرض الحالي الذي تم تعدیل شروطھ قد یتم التوقف عن إثباتھ ویتم إثبات القرض 

 التي تم إعادة التفاوض بشأنھ كقرض جدید بالقیمة العادلة وفقاً للسیاسة المحاسبیة.
 

وأن ھذا التعدیل ال یؤدي إلى التوقف عن اإلثبات، فإن تحدید ما إذا كانت المخاطر عندما یتم تعدیل شروط الموجودات المالیة 
 االئتمانیة للموجودات قد زادت بشكل جوھري یعكس مقارنة لما یلي:

 
 مخاطر التعثر في السداد في تاریخ التقریر (استناداً إلى الشروط التعاقدیة المعدلة)؛ و  •
 مخاطر التعثر في السداد التي تحدث عند اإلثبات األولي (استناداً إلى الشروط التعاقدیة األصلیة غیر المعدلة)  •

 
تقوم الشركة بإعادة التفاوض بشأن الذمم المدینة من العمالء عند وجود صعوبات مالیة (المشار إلیھا على أنھا "عملیات إمھال 

مخاطر التعثر في السداد. ووفقاً لسیاسة الشركة الخاصة باإلمھال، یتم منح إمھال للذمم  القروض") لتعظیم فرص التحصیل وتقلیل
المدینة على أساس اختیاري إذا كان العمیل یمر بمرحلة تعثر في السداد حالیاً أو إذا كان ھناك مخاطر عالیة من التعثر في السداد، 

المعقولة للسداد وفقاً للشروط التعاقدیة األصلیة ویتوقع المدین بأن یكون لدیھ أو إذا كان ھناك دلیل على أن المدین بذل جمیع الجھود 
 القدرة على استیفاء الشروط المعدلة.

 
عادةً ما تتضمن الشروط المعدلة تمدید فترة االستحقاق وتغییر توقیت مدفوعات الفائدة وتعدیل شروط تعھدات الذمم المدینة. تخضع 

 ركات لسیاسة اإلمھال. تجري لجنة إدارة المخاطر بالشركة مراجعات دوریة لتقاریر عملیات اإلمھال.الذمم المدینة لألفراد والش
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۳۷ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲٤
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 الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان (یتبع) –المبالغ الناتجة عن الخسارة االئتمانیة المتوقعة  )ب
 

 الموجودات المالیة المعدلة (یتبع)) ٤
بالنسبة للموجودات المالیة المعدلة كجزء من سیاسة اإلمھال الخاصة بالشركة، یظھر تقدیر احتمالیة التعثر في السداد ما إذا كان 

إمھال  جراءاتإالتعدیل قد عمل على تحسین أو استعادة قدرة الشركة على تحصیل الربح وأصل المبلغ والخبرة السابقة للشركة في 
مماثلة. وكجزء من ھذه العملیة، تقوم الشركة بتقییم أداء السداد للمقترض مقابل الشروط التعاقدیة المعدلة وتأخذ باالعتبار مؤشرات 

 السلوك المختلفة.
 

على أن التعرض  وبشكل عام، فإن اإلمھال ھو مؤشر نوعي للزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان وإن توقع اإلمھال قد یشكل دلیالً 
ھو منخفض القیمة االئتمانیة/یخضع للتعثر في السداد. یحتاج المتعامل إلظھار سلوك ثابت للسداد الجید على مدى فترة من الوقت 

فضاً قبل أن یتم اعتباره على أنھ لم یعد منخفض القیمة االئتمانیة/ یخضع للتعثر في السداد أو یتم اعتبار احتمالیة التعثر في السداد منخ
 شھراً. ۱۲بحیث یعود مخصص الخسارة إلى أن یتم قیاسھ بمبلغ یعادل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

 
 ) إدراج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعیة للمستقبل٥

ما إذا كانت مخاطر االئتمان  تقوم الشركة بدمج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعیة للمستقبل في كال التقییمین الذین تجریھما حول
لألداة قد زادت بشكل جوھري منذ اإلثبات األولي لھا وقیامھا بقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة. واستناداً إلى المشورة التي تم 

یة "الحالة الحصول علیھا من خبراء االقتصاد واألخذ باالعتبار مجموعة متنوعة من المعلومات المتوقعة، تقوم الشركة بصیاغة رؤ
األساسیة" للتوجھ المستقبلي للمتغیرات االقتصادیة ذات العالقة وكذلك مدى تمثیلي للسیناریوھات األخرى للتنبؤات المحتملة. 
وتتضمن ھذه العمیلة وضع اثنین من السیناریوھات االقتصادیة اإلضافیة واألخذ باالعتبار الترجیحات النسبیة لكل نتیجة. تتضمن 

 خارجیة بیانات اقتصادیة وتوقعات نشرھا صندوق النقد الدولي.المعلومات ال
 

تتمثل الحالة األساسیة في النتائج األكثر احتماالً ومدى تماشیھا مع المعلومات المستخدمة من قبل الشركة ألغراض أخرى مثل 
 أكثر تشاؤماً. التخطیط االستراتیجي وإعداد الموازنات. تمثل السیناریوھات األخرى نتائج أكثر تفاؤالً و

 
قامت الشركة بتحدید وتوثیق المحركات الرئیسیة لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالیة، وباستخدام 
تحلیل المعلومات التاریخیة، قام بتقدیر العالقة بین متغیرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر واالئتمان. وقد تضمنت 

 السیناریوھات االقتصادیة المستخدمة كما في نھایة السنة النطاقات التالیة للمؤشر الرئیسي:
 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ المؤشرات االقتصادیة
 أسعار النفط

 ٪۷۰الحالة األساسیة بنسبة  
 ٪۳۰انخفاض بنسبة 

 ٪۱٥ارتفاع بنسبة 
 ٪ ۷۰الحالة األساسیة بنسبة 

 ٪۱٥انخفاض بنسبة 
 ٪۷۰الحالة األساسیة بنسبة  إجمالي الناتج المحلي

 ٪۳۰انخفاض بنسبة 

 ٪۱٥ارتفاع بنسبة 
 ٪ ۷۰الحالة األساسیة بنسبة 

 ٪۱٥انخفاض بنسبة 
 

  ۱۹-االعتبارات بسبب كوفید
 أنواع المتغیرات التي تتسم بالنظرة التطلعیة  .۱

التطلعیة للمستقبل (الدوافع االقتصادیة الرئیسیة) المستخدمة كمدخالت لم یطرأ أي تغییر على أنواع المتغیرات التي تتسم بالنظرة 
 في النموذج في السنة الحالیة.

 
 افتراضات السیناریو .۲

. واشتمل ذلك على تقییم إلجراءات ۱۹-م، تم تحدیث افتراضات السیناریو لتعكس الوضع الحالي لكوفید۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
الشركات والعمالء لذلك (مثل تأجیل السداد). یتم أخذھا في االعتبار عند تحدید مدى طول وشدة دعم الحكومة، ومدى استجابة 
 االنكماش االقتصادي المتوقع.
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۳۸ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲٤
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 االئتمان (یتبع)الزیادة الجوھریة في مخاطر  –المبالغ الناتجة عن الخسارة االئتمانیة المتوقعة  )ب
 

 ) إدراج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعیة للمستقبل (یتبع)٥
 

 ترجیحات محتملة .۳
أخذت الشركة باالعتبار الترجیحات المحتملة لتقدیم أفضل تقدیر لنتائج الخسارة المحتملة وقامت بتحلیل العالقات المتبادلة 

 محافظ االئتمانیة للشركة عند تحدیدھا. واالرتباطات (على المدى القریب والبعید) داخل ال
 

یتم تحدید الترجیحات المحتملة لكل سیناریو من قبل اإلدارة مع األخذ في االعتبار المخاطر وحاالت عدم التأكد المحیطة بالسیناریو 
. باإلضافة إلى ۱۹-ستمر لكوفیداالقتصادي للحالة األساسیة. االعتبار الرئیسي لالحتماالت المرجحة في الفترة الحالیة ھو التأثیر الم

، تم تطبیق ترجیح أكبر على ۱۹-توقعات خط األساس التي تعكس التأثیر االقتصادي السلبي مقارنة بالسنة الماضیة نتیجة لكوفید
 سیناریو االنكماش نظًرا لتقییم الشركة لمخاطر االنكماش ولم یتم تطبیق ترجیح على سیناریو التحسن.

 
المتوقعة بین المؤشرات الرئیسیة ومعدالت الخسارة والتعثر في السداد لمحافظ مختلفة من الموجودات المالیة تم إعدادھا إن العالقات 

، استخدمت الشركة توقعات خط األساس ۱۹-سنوات سابقة. ولمعرفة تأثیر كوفید ۷استناداً إلى تحلیل المعلومات التاریخیة على مدى 
ناه في نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة، والتي تستند إلى المعلومات المحدثة المتاحة كما في تاریخ على المدى القریب الواردة أد

 التقریر:
 

المؤشرات 
 االقتصادیة

السنوات التقویمیة المتوقعة المستخدمة في نموذج 
 م۲۰۲۰الخسائر االئتمانیة المتوقعة لسنة 

ذج الخسائر السنوات التقویمیة المتوقعة المستخدمة في نمو 
 م۲۰۱۹االئتمانیة المتوقعة لسنة 

 ۲۰۲۳ ۲۰۲۲ م۲۰۲۱ م۰۲۰۲  ۲۰۲۳ ۲۰۲۲ م۲۰۲۱ 
         

الناتج المحلي 
 ٪۲٫۲۸ ٪۲٫۲۰ ٪۲٫۱۱ ٪۲٫۳۰  ٪۲٫٥٥ ٪۳٫٤٤ ٪۳٫۱۰ اإلجمالي

 ٦۹٫۱۰ دوالر ٦۹    دوالر ٤۹٫۰۸ دوالر ٤۹٫٥۷ دوالر ٥۰٫۲۳ سعر النفط
 دوالر ٦۹٫۳۰ دوالر ٦۹٫۲۰ دوالر

 
 ) تعریف "التعثر في السداد"٦

 تعتبر الشركة أن الموجودات المالیة متعثرة السداد عندما:
 

 یكون ھناك احتمال بعدم قیام المقترض بسداد التزاماتھ االئتمانیة بالكامل للشركة؛  •
من ذوي المالءة  یصنف المقترض ضمن فئة التعثر في السداد حسب درجة االئتمان الداخلیة (ینطبق على الشركات واألفراد •

 المالیة المرتفعة)؛ أو
 یوًما في أي التزام ائتماني ھام للشركة. ۹۰عندما یكون المقترض متأخر السداد ألكثر من  •

 
 وعند تقییم ما إذا كان المقترض یخضع للتعثر في السداد، تأخذ الشركة المؤشرات التالیة باالعتبار:

 نوعیة مثل اإلخالل بالتعھدات •
 التأخر في السداد وعدم سداد التزام آخر لنفس المصدر للشركةكمیة مثل وضع  •

 
 ) قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة۸

 إن المدخالت الرئیسیة في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة تمثل تقدیرات المخاطر أدناه:
 

 احتمالیة التعثر في السداد؛ .۱
 الخسارة بافتراض التعثر في السداد، و .۲
 عند التعثر في السداد.التعرضات  ۳

 
ا إن تقدیرات احتمالیة التعثر في السداد تمثل تقدیرات في تاریخ معین، والتي یتم احتسابھا بناًء على آلیة تصنیف إحصائیة، ویتم تقییمھ

إلى عوامل  باستخدام درجات تصنیف مخصصة لمحافظ الشركات واألفراد من ذوي المالءة المالیة المرتفعة. تستند آلیة التصنیف ھذه
نوعیة وكمیة. في حالة انتقل الطرف المقابل اآلخر أو التعرض بین فئات التصنیف، عندئِذ سیؤدي ذلك إلى تغییر في التقدیر المرتبط 

  باحتمالیة التعثر في السداد. كما یتم تقدیر ھیكل احتمالیة التعثر في السداد بعد األخذ باالعتبار االستحقاقات التعاقدیة للتعرضات.
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 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة (یتبع)  ) ۸
المحتملة في حالة وجود تعثر في السداد. تقوم الشركة بتقدیر الخسارة بافتراض تمثل الخسارة بافتراض التعثر في السداد حجم الخسارة 

التعثر في السداد بناًء على تاریخ معدالت استرداد المطالبات لألطراف األخرى المتعثرة في السداد. تعتبر نماذج الخسارة بافتراض 
ان، ال تتجزأ من الموجودات المالیة. وبسبب حاالت التعثر في التعثر في السداد أن الھیكل وأي بیع للضمان وتكلفة استرداد أي ضم

ة السداد التاریخیة الضئیلة، تم تعدیل تقدیرات الخسارة بافتراض التعثر في السداد الكمیة للتداخالت النوعیة استناداً إلى خبرة الخسار
 العملیة وھي خاضعة لالختبار العكسي.

 
التعرضات المتوقعة عند وقوع التعثر في السداد.  تستخلص الشركة التعرضات عند التعثر في یمثل التعرض عند التعثر في السداد 

السداد من التعرض الحالي للطرف اآلخر والتغیرات المحتملة على القیمة الحالیة المسموح بھا بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. 
 ة الدفتریة لھ.یمثل التعرض عند التعثر عن السداد ألصل مالي إجمالي القیم

 
شھًرا للموجودات المالیة التي من  ۱۲وكما ھو مبین أعاله، ورھنًا باستخدام الحد األقصى الحتمالیة التعثر في السداد على مدى 

اد خاللھا لم تزید مخاطر االئتمان جوھریاً، تقوم الشركة بقیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة باألخذ باالعتبار مخاطر التعثر في السد
للحد األقصى للفترة التعاقدیة والتي من خاللھا تعرضت لمخاطر االئتمان. الحد األقصى للفترة التعاقدیة یمنح للتاریخ الذي تكون فیھ 

 الشركة لدیھا الحق لطلب السداد.
 

ة للمحفظة، یتم استخدام بالنسبة للمحافظ التي من خاللھا یكون لدى الشركة معلومات تاریخیة محدودة أو تعتمد على األھمیة النسبی
 التعدیل النوعي الستكمال أي بیانات متاحة داخلیاً.

   
 حساسیة مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة: 
یستحدث عدم تأكد جوھري للتقدیر المتعلق بقیاس مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ۱۹-إن عدم التأكد المتعلق بمدى تأثیر كوفید 

المتغیرة واستجابات الحكومة والشركات والمستھلكین إلى تعدیالت جوھریة على  ۱۹-تؤدي ظروف كوفیدللشركة. یمكن أن 
 المخصصات في السنوات المالیة المستقبلیة.

 
للمقترضین نظًرا لحاالت عدم التأكد االقتصادیة الحالیة واألحكام المطبقة على العوامل المستخدمة في تحدید التعثر في السداد المتوقع  

في الفترات المستقبلیة، فإنھ یجب األخذ في االعتبار الخسائر االئتمانیة المتوقعة المسجلة من قبل الشركة كأفضل تقدیر ضمن نطاق 
 من التقدیرات المحتملة.

 
 نھایة السنة: یوضح الجدول أدناه مدى تأثر الخسائر االئتمانیة المتوقعة بالعوامل الرئیسیة المستخدمة في تحدیدھا كما في 

 االفتراضات المتأثرة

تأثیر على الربح أو 
 (الخسارة)

 م)۲۰۲۰(
  

  عوامل االقتصاد الكلي:
 ٥۷۷ دوالر  ۱۰زیادة سعر برمیل النفط بمقدار 
 ۱٬۰۲۱ دوالر ۲۰زیادة سعر برمیل النفط بمقدار 

 )۸٤٥( دوالر  ۱۰انخفاض سعر برمیل النفط بمقدار 
 )٤٬۳٤۸( دوالر ۲۰النفط بمقدار انخفاض سعر برمیل 

  
 ٤۲ ٪٥زیادة في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

 )٤۲( ٪ ٥انخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
  

  لسیناریو المرجح:
 (۳۹) ٪ مع تغیر مماثل في االنكماش٥یرتفع سیناریو خط األساس بنسبة 

 ۲۳۱ مماثل في االنكماش ٪ مع تغیر٥ینخفض سیناریو خط األساس بنسبة 
 ۲۱۰ ٪ مع تغیر مماثل في التحسن٥سیناریو خط األساس بنسبة  رتفعی

 
 :۱۹-االعتبارات بسبب كوفید 
تخضع نماذج احتمالیة التعثر في السداد والتعرضات عند التعثر في السداد والخسارة بافتراض التعثر في السداد لسیاسة مخاطر  

على القیام بمراقبة دوریة للنموذج وإعادة التحقق بشكل دوري وتحدید إجراءات االعتماد والصالحیات النموذج للشركة التي تنص 
 وفقًا لألھمیة النسبیة للنموذج.

 
 

 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

٤۰ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲٤
 

 مخاطر االئتمان (یتبع) )۱
 

 خصص الخسارةإجمالي الذمم المدینة وم
االفتتاحي إلى الرصید الختامي إلجمالي الذمم المدینة ومخصص الخسارة بناًء على فئات یعرض الجدول التالي مطابقات من الرصید 

 م.۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱العمالء للسنة المنتھیة في 

 قطاع الشركات -إجمالي التعرض 

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 شھراً  ۱۲مدى 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 العمر
(غیر منخفضة 

 ة االئتمانیة)القیم

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 العمر
(منخفضة القیمة 

 اإلجمالي االئتمانیة)
     

  ۱٬۳۰۳٬٤۲۷    ۳٤٥٬٦٥۷    ۳٦٦٬۷۷٤  ٥۹۰٬۹۹٦  م۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
    --   ۳۱٤٤     ۱۱۹٬۲۹۳  )٬٤۳۷۱۲۲(  شھًرا ۱۲المحول من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

المحول من الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (غیر منخفضة 
    --     --  )۱۰٤٬٤۳۹(   ۱۰٤٬٤۳۹  القیمة االئتمانیة)

    --  )۲۲٬۰٥۷(   ۲۲٬۰٥۷     -  الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر(منخفضة القیمة االئتمانیة)
 )۲٥۱٬٥۹۰(  )٤۷٬۲٥۸(  )۸٦٬٤٤٤(  )۱۱۷٬۸۸۸(  صافي المسدد المستلم خالل السنة 
ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة التي  

  ۲۷٤٬٤۱۳   --  --   ۲۷٤٬٤۱۳  نشأت حدیثاً خالل السنة
 ۱٬۳۰۲ )۱٬۳۰۲( --  -- شطب

 ۱٬۳۲٤٬۹٤۸ ۲۷۸٬۱۸٤ ۳۱۷٬۲٤۱ ۷۹۲٬٥۲۳ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 

 قطاع الشركات  -مخصص الخسارة  

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 شھراً  ۱۲مدى 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 العمر
(غیر منخفضة 
 القیمة االئتمانیة)

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 العمر
(منخفضة القیمة 

 اإلجمالي االئتمانیة)
     

 ٦۰٬۰۳۸ ٥۷٬۰۸٥ ۲٬۰۹۹ ۸٥٤ م۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
 --  ۲   ۱۷٤  )۱۷٦(  شھًرا ۱۲المحول من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

المحول من الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (غیر منخفضة 
 --    --  )۳٤۷(   ۳٤۷  القیمة االئتمانیة)

 -- )۲٬۸۹۹(   ۲٬۸۹۹     -  المتوقعة على مدى العمر(منخفضة القیمة االئتمانیة)الخسائر االئتمانیة 
 ۸٬۷۰٥  ۸٬۷٦۳  )۱۷۹(   ۱۲۱  صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة

ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة التي  
 )۷٬۱۲۱( )٦٬۷۲۷( )۲٦۷(  )۱۲۷(  تم التوقف عن إثباتھا خالل السنة

ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة التي  
 ۱٬۱٥٦  --  --   ۱٬۱٥٦  نشأت حدیثاً خالل السنة

 )۱٬۳۰۲( )۱٬۳۰۲( --  -- شطب
 ٦۱٬٤۷٦ ٥٤٬۹۲۲ ٤٬۳۷۹ ۲٬۱۷٥ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 

 المرتفعةاألفراد من ذوي المالءة المالیة  -إجمالي التعرض 

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 شھراً  ۱۲مدى 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 العمر
(غیر منخفضة 
 القیمة االئتمانیة)

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 العمر
(منخفضة القیمة 

 اإلجمالي االئتمانیة)
     

  ۹٦۹٬۳۳۱    ۱۰۷٬۳۷۳     ۲٤۸٬۲٦۰    ٦۱۳٬٦۹۸  م۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
    --   ۲۱٬٤٤٦   ۳۷۰٬۰٤۳  )۳۹۱٬٤۸۹(  شھًرا ۱۲المحول من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

المحول من الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (غیر منخفضة 
    --   ۱۱٬۷۷۰  )۱۱٬۷۷۰(     --  القیمة االئتمانیة)

    --     --     --     --  االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر(منخفضة القیمة االئتمانیة)الخسائر 
 )۱۱۸٬۳۸۸(  )۳۲٬٦٦۸( )۳۰٬٦۸۰(  )٥٥٬۰٤۰(  صافي المسدد المستلم خالل السنة 
ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة التي  

  ۳۰٥٬٤۸۰   --   ۷۳٬٥٥۱   ۲۳۱٬۹۲۹  نشأت حدیثاً خالل السنة
 ۱٬۱٥٦٬٤۲۳ ۹۱٬۸٦٤ ٦٦٥٬٤٦۱ ۳۹۹٬۰۹۸ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 
 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

٤۱ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲٤
 

 مخاطر االئتمان (یتبع) )۱
 

 مخصص الخسارة (یتبع)     
 

 األفراد من ذوي المالءة المالیة المرتفعة -مخصص الخسارة 

الخسائر 
االئتمانیة 
المتوقعة 
على مدى 

 شھراً  ۱۲

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 العمر
(غیر منخفضة 
 القیمة االئتمانیة)

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 العمر
 (منخفضة القیمة

 اإلجمالي االئتمانیة)
 ۱٥٬۷٤۹ ۱٥٬۰٦۱ ٤۳۱ ۲٥۷ م۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
 --  ۸   ۱۸٥  )۱۹۳(  شھًرا ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى المحول من 

المحول من الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (غیر منخفضة القیمة 
 --  ۱٥  )۱٥(     --  االئتمانیة)

 --    )۱٬٤٤۱(   ۱٬٤٤۱    --  الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر(منخفضة القیمة االئتمانیة)
  ٥٬۲٦۳   ۲٬٥۰٦   ۲٬٦۷٤   ۸۳  صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة

ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة التي تم  
 التوقف عن إثباتھا خالل السنة

 
 )۸( 

 
-- 

  
)٥۳(  )٦۱( 

ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة التي نشأت  
  ۳٦۷   --   ۱۷٥   ۱۹۲  حدیثاً خالل السنة

 ۲۱٬۳۱۸ ۱٦٬۰۹٦ ٤٬۸۹۱ ۳۳۱ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 

 قطاع األفراد -إجمالي التعرض 

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 ۱۲مدى 

 شھراً 

االئتمانیة الخسائر 
المتوقعة على مدى 

 العمر
(غیر منخفضة 
 القیمة االئتمانیة)

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 العمر
(منخفضة القیمة 

 اإلجمالي االئتمانیة)

 ۳٦٬٦٤۳   ۱۸۰٬۷۱٤   ۷۹۷٬۱۷۰  م۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
 

۱٬۰۱٤٬٥۲۷  
    --   ۸۰۹   ۸۷٬٦٥۸  )۸۸٬٤٦۷(  شھًرا ۱۲المحول من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

المحول من الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (غیر منخفضة القیمة 
    --   ۲۳٬۹۸۹  )٤۸٬۰۷۷(   ۲٤٬۰۸۸  االئتمانیة)

    --  )۷٬۱٦۲(   ٥٬۷٦۸   ۱٬۳۹٤  الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر(منخفضة القیمة االئتمانیة)
 )٤۰۱٬۲۸۹( )۹٬۷٤۹(  )٤۰٬۳۳۸(  )۳٥۱٬۲۰۲( صافي المسدد المستلم خالل السنة 

ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة التي نشأت 
  ۳٥۱٬٤٤۱     --   ۷٬٤۱۸   ۳٤٤٬۰۲۳  حدیثاً خالل السنة

 ۹٦٤٬٦۷۹ ٤٤٬٥۳۰ ۱۹۳٬۱٤۳ ۷۲۷٬۰۰٦ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 

 قطاع األفراد -مخصص الخسارة 

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 ۱۲مدى 

 شھراً 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 العمر
(غیر منخفضة 
 القیمة االئتمانیة)

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 العمر
(منخفضة القیمة 

 اإلجمالي االئتمانیة)
 ۱۳٬۸۷۰ ۱۰٬۱٥۸ ۷٥۲ ۲٬۹٦۰ م۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 

 --  ۱   ۷۸  )۷۹(  شھًرا ۱۲المحول من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 
المحول من الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (غیر منخفضة القیمة 

 --  ۷۹ )۲۱۸(   ۱۰۳  االئتمانیة)
 -- )۸۰۳(   ٥۸۳   ۲۲۰  العمر(منخفضة القیمة االئتمانیة)الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 
  ۱٬۹۷۷   ۲٬۳۳۷  )۱۷٦(  )۱۸٤(  صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة

ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة التي تم  
 التوقف عن إثباتھا خالل السنة

  
)۳۸٦( 

  
)٤۱٤( 

  
)٥٥٬۰۸(  )٥٬٦۱٥( 

مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة التي نشأت ذمم 
  ۷٥۷     --   ٥۲   ۷۰٥  حدیثاً خالل السنة

 ۱۰٬۹۸۹ ٦٬٦۸۷ ۹٦۳ ۳٬۳۳۹ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 

الخسارة بناًء على فئات یعرض الجدول التالي مطابقات من الرصید االفتتاحي إلى الرصید الختامي إلجمالي الذمم المدینة ومخصص 
 م.۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱العمالء للسنة المنتھیة في 

 
 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

٤۲ 

 
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲٤

 
 مخاطر االئتمان (یتبع) )۱

 
 مخصص الخسارة (یتبع)     

 

 قطاع الشركات -إجمالي التعرض 

الخسائر 
االئتمانیة 

 المتوقعة على
 شھراً  ۱۲مدى 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على 

 مدى العمر
(غیر منخفضة 
 )القیمة االئتمانیة

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على 

 مدى العمر
(منخفضة القیمة 

 اإلجمالي االئتمانیة)
     

  ۱٬٤۲۸٬۸۱۷  ۳۰۸٬۹۷۳   ۳۲٤٬٦۸٥   ۷۹٥٬۱٥۹  م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
    --   ۲۳٬۸۹۳   ۱۲۷٬٥٦۲  )۱٥۱٬٤٥٥(  شھًرا ۱۲المحول من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

المحول من الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (غیر 
    --   ۷٤٬۳۳٦  )۸۲٬٦۲۰(    ۸٬۲۸٤  منخفضة القیمة االئتمانیة)

الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر(منخفضة القیمة 
    --  )۱٤٬۱٤۹(    ۱٤٬۱٤۹      --  االئتمانیة)

     تعدیل التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة
 )٤۰۷٬۲۰۰( )٥۲٬۷۲٤( )٥٦٬۱۲۹( )۲۹۸٬۳٤۷( صافي المسدد المستلم خالل السنة 
ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في  

 ۲۸۱٬۸۱۰  ٥٬۳۲۸  ۳۹٬۱۲۷ ۲۳۷٬۳٥٥ الذمة التي نشأت حدیثاً خالل السنة
  ۱٬۳۰۳٬٤۲۷    ۳٤٥٬٦٥۷    ۳٦٦٬۷۷٤   ٥۹۰٬۹۹٦  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 

 قطاع الشركات  -مخصص الخسارة  

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 شھراً  ۱۲مدى 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على 

 مدى العمر
(غیر منخفضة 
 )القیمة االئتمانیة

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 العمر مدى

(منخفضة القیمة 
 اإلجمالي االئتمانیة)

     
 ۷٦٬۸۸۹ ٥۷٬۱٥۱ ۱۳٬۰۰۳ ٦٬۷۳٥ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

 -- ۳۹۹ ۸۹۹ )۱٬۲۹۸( شھًرا ۱۲المحول من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 
المحول من الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (غیر 

 --  ۱٬۹۰٦  )۲٬۱۰۳(  ۱۹۷ االئتمانیة)منخفضة القیمة 
الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر(منخفضة القیمة 

 -- )۱٬۹۲۲(   ۱٬۹۲۲  -- االئتمانیة)
 )۹٬۹۸۲(   ٤٬۳۰۷  )۱۰٬٥۷۸(  )۳٬۷۱۱( صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة

ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في  
 )۱٬۱۱۰( )۱٬٥۹٥( الذمة التي تم التوقف عن إثباتھا خالل السنة

 
 )٥٬۲۸۸( 

 
 )۷٬۹۹۳( 

ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة  
  ٥۳۲ ٦٦ ٥۲٦ التي نشأت حدیثاً خالل السنة

 ۱٬۱۲٤  
 ٦۰٬۰۳۸ ٥۷٬۰۸٥ ۲٬۰۹۹ ۸٥٤ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ الرصید في

 

 األفراد من ذوي المالءة المالیة المرتفعة -إجمالي التعرض 

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 شھراً  ۱۲مدى 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على 

 مدى العمر
(غیر منخفضة 
 )القیمة االئتمانیة

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على 

 العمرمدى 
(منخفضة القیمة 

 اإلجمالي االئتمانیة)
     

  ۷٥۷٬۹۱۲   ۳٦٬۲۲۸   ۳۱۰٬۳۷۰   ٤۱۱٬۳۱٤  م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
    --   ۱٥٬۳٥۳   ۸٤٬۱۱٤  )۹۹٬٤٦۷(  شھًرا ۱۲المحول من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

(غیر المحول من الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
    --    ٦۸٬٦۹۹   )۷۱٬٥٤۰(    ۲٬۸٤۱  منخفضة القیمة االئتمانیة)

الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر(منخفضة القیمة 
    --  )۱۸٬۸٤۱(   ۱۸٬۸٤۱     -  االئتمانیة)

 )۳۳۱٬۹۱۰( )۱٬۸۰۳( )۱٤۷٬۰۲٥( )۱۸۳٬۰۸۲( صافي المسدد المستلم خالل السنة 
ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في  

  ٥٤۳٬۳۲۹  ۷٬۷۳۷ ٥۳٬٥۰۰  ٤۸۲٬۰۹۲  الذمة التي نشأت حدیثاً خالل السنة
  ۹٦۹٬۳۳۱    ۱۰۷٬۳۷۳     ۲٤۸٬۲٦۰    ٦۱۳٬٦۹۸  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

٤۳ 

 
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲٤

 

 مخاطر االئتمان (یتبع) )۱
 

 مخصص الخسارة (یتبع)     

 األفراد من ذوي المالءة المالیة المرتفعة -مخصص الخسارة 

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 شھراً  ۱۲مدى 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على 

 مدى العمر
(غیر منخفضة 
 القیمة االئتمانیة)

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 العمر
(منخفضة القیمة 

 اإلجمالي االئتمانیة)
 ٤٬٤۹٤ ۲٬٥۹۷ ۱٬٥۸٥ ۳۱۲ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

 -- ۲٦ ۷۱ )۹۷( شھًرا ۱۲المحول من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 
المحول من الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (غیر منخفضة القیمة 

 -- ۳۰٥ )۳۰۷( ۲ االئتمانیة)
 -- )٤۹۷( ٤۹۷ -- المتوقعة على مدى العمر(منخفضة القیمة االئتمانیة) الخسائر االئتمانیة

     تعدیل التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة
 ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۷۲۳ )٥۸۷( )۱۱۷( صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة

ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة التي تم  
 )۱٬۲۷۹( )۲۰۱( )۱٬۰۳۸( )٤۰( التوقف عن إثباتھا خالل السنة

ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة التي نشأت  
 ۱٬٥۱٥ ۱٬۱۰۸ ۲۱۰ ۱۹۷ حدیثاً خالل السنة

 ۱٥٬۷٤۹ ۱٥٬۰٦۱ ٤۳۱ ۲٥۷ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 

 قطاع األفراد -إجمالي التعرض 

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 شھراً  ۱۲مدى 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على 

 مدى العمر
(غیر منخفضة 
 القیمة االئتمانیة)

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 العمر
(منخفضة القیمة 

 اإلجمالي االئتمانیة)
  ۹۹۱٬۹۱۷   ۳۱٬۳۷۲   ۱۷٤٬۹۲۳  ۷۸٥٬٦۲۲  م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

    --     --   ۸۸٬۹٤۰  )۸۸٬۹٤۰(  شھًرا ۱۲المحول من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 
المحول من الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (غیر منخفضة القیمة 

    --   ۱۳٬۸۱۹  )٤۳٬٤٤۷(   ۲۹٬٦۲۸  االئتمانیة)
    --  )۷٬٤٦۷(   ٦٬٥۸٥   ۸۸۲  الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر(منخفضة القیمة االئتمانیة)

     تعدیل التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة
 )٤۳۷٬۱۹۱( )۱٬۸۹۱( )٦٦٬۹۸۸( )۳٦۸٬۳۱۲( صافي المسدد المستلم خالل السنة 

مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة التي نشأت ذمم 
 ٤٥۹٬۸۰۱ ۸۱۰ ۲۰٬۷۰۱ ٤۳۸٬۲۹۰ حدیثاً خالل السنة

  ۱٬۰۱٤٬٥۲۷ ۳٦٬٦٤۳   ۱۸۰٬۷۱٤   ۷۹۷٬۱۷۰  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 

 قطاع األفراد -مخصص الخسارة 

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 شھراً  ۱۲مدى 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على 

 مدى العمر
(غیر منخفضة 

 االئتمانیة)القیمة 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على 

 مدى العمر
(منخفضة القیمة 

 اإلجمالي االئتمانیة)
 ٦٬٥۲۳ ۳٬٦٦۹ ۱٬۲۲۳ ۱٬٦۳۱ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

 -- -- ۱۷٦ )۱۷٦( شھًرا ۱۲المحول من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 
المحول من الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (غیر منخفضة القیمة 

 -- ۸۰ )۲۷٥( ۱۹٥ االئتمانیة)

 -- )۱۱۹( ۱۰۸ ۱۱ الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر(منخفضة القیمة االئتمانیة)
     تعدیل التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة

 ۷٬٥۰۷ ٦٬۳٤۰ )۲٥۱( ۱٬٤۱۸ صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة
ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة التي تم  

 )۹۱۰( )۱۰( )۳۷٤( )٥۲٦( التوقف عن إثباتھا خالل السنة

ذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة التي نشأت 
 ً  ۷٥۰ ۱۹۸ ۱٤٥ ٤۰۷ خالل السنة حدیثا

 ۱۳٬۸۷۰ ۱۰٬۱٥۸ ۷٥۲ ۲٬۹٦۰ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 الضمانات     -ج

تحتفظ الشركة خالل السیاق االعتیادي ألنشطة اإلقراض الخاصة بھا بضمانات وذلك كتأمین لتقلیل مخاطر االئتمان في ذمم مدیني 
في الذمة. تتضمن ھذه الضمانات على األغلب ممتلكات عقاریة. یتم إدارة ھذه عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة 

الضمانات مقابل التعرضات المالئمة بصافي قیمتھا القابلة للتحقق. بالنسبة للموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة في 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

٤٤ 

تفظ بھا كتأمین إلى المدى الذي تقلل فیھ ھذه الضمانات تاریخ التقریر، من الضروري االحتفاظ بمعلومات كمیة عن الضمانات المح
 من مخاطر االئتمان.

 
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲٤

 
 مخاطر أسعار السوق )۲

 
 مخاطر معدل الربح )أ

یكون ھناك مخاطر معدالت األرباح ھي عدم التأكد من األرباح المستقبلیة الناتجة عن التقلبات في معدالت األرباح. تنشأ المخاطر عندما 
عدم تطابق في الموجودات والمطلوبات الخاضعة لتسویات معدل األرباح خالل فترة زمنیة محددة. إن أھم مصدر لمخاطر المعدالت ھذه 

 یتمثل في القروض واألنشطة التمویلیة الخاصة بالشركة حیث تظھر التقلبات في معدالت األرباح، إن وجدت، في نتائج العملیات.
           

ة ضح الجدول التالي الحساسیة للتغییر المحتمل المعقول في معدالت األرباح، مع بقاء المتغیرات األخرى ثابتة، في قائمة الربح أو الخساریو
صافي دخل العموالت لسنة واحدة، بناء على الموجودات على معدالت األرباح في التغیرات المفترضة تأثیر الدخل ھي حساسیة للشركة. إن 

والمطلوبات المالیة غیر المحتفظ بھا للمتاجرة ذات المعدل المتغیر كما في نھایة السنة. یتم مراقبة جمیع التعرضات وتحلیلھا حسب  المالیة
 تركیزات العمالت الرئیسیة ویتم اإلفصاح عن آثار الحساسیة ذات الصلة بآالف الریاالت السعودیة. 

 
 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ 

  
 

التغیر في نقاط 
 األساس

األثر على 
 دخلصافي ال

التغیر في  
 نقاط األساس

األثر على 
 دخلصافي ال

      
 )  ۸٬۲۷٤(    ۱۰۰+  )٦٬۰۰۲( ۱۰۰+ لایر سعودي
 ۸٬۲۷٤   ۱۰۰-  ٦٬۰۰۲ ۱۰۰- لایر سعودي

 
على مركزھا المالي وتدفقاتھا تقوم الشركة بإدارة التعرض آلثار المخاطر المختلفة المصاحبة للتقلبات في معدالت األرباح السائدة بالسوق 

النقدیة. یلخص الجدول أدناه تعرض الشركة لمخاطر معدالت األرباح. كما یتضمن الجدول القیم الدفتریة لموجودات ومطلوبات الشركة، 
ت األرباح الخاصة المصنفة بحسب تواریخ إعادة التسعیر التعاقدیة أو تواریخ االستحقاق، أیھما یحدث أوًال. تتعرض الشركة لمخاطر معدال

فترة محددة. تقوم الشركة بإدارة في نتیجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قیم الموجودات والمطلوبات التي تستحق أو یعاد تسعیرھا 
 ھذه المخاطر من خالل تنویع مصادر التمویل واستخدام األدوات المالیة المشتقة.

 
 ت األرباح:یلخص الجدول أدناه تعرض الشركة لمخاطر معدال

 
   مرتبطة بأرباح 

 أشھر ۳خالل  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 ۱۲إلى  ۳من 

 شھًرا
 ٥من سنة إلى 

 سنوات
 ٥أكثر من 

 سنوات
غیر مرتبطة 

 اإلجمالي بأرباح
       الموجودات

 ۲٥٬۰٥۱ ۲٥٬۰٥۱ -- -- -- -- نقد وما في حكمھ
 ۱۰٬٤۹٦ ۱۰٬٤۹٦ -- -- -- -- استثمارات

  ۱۳۷٬۱٤۸     --  ۲۰٬۲۹٤   ۷٤٬٥٦۹   ۲۷٬۰٤۲   ۱٥٬۲٤۳  مرابحة، صافيذمم مدیني عقود 

 ذمم مدیني عقود إجارة، صافي
  

۲۷۰٬۷٤٦  
  

٦۳۷٬۳۳۳   ۱٬٤۳۹٬۷۹۰  
  

۷۸۷٬۱۷۲  
  

--    
  

۳٬۱۳٥٬۰٤۱  
ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في 

 الذمة، صافي
  

۱٬۰۱٥  
  

۱۲٬۳۰٥  
  

۱٤٬۲۰۸  
  

٥۲٬٥٥۰  -- 
 

 ۸۰٬۰۷۸  
 ٤۹٬۳۳٥ ٤۹٬۳۳٥ -- -- --   -- ذمم مدینة أخرى

 ۳٬٤۳۷٬۱٤۹ ۸٤٬۸۸۲ ۸٦۰٬۰۱٦  ۱٬٥۲۸٬٥٦۷ ٦۷٦٬٦۸۰ ۲۸۷٬۰۰٤ إجمالي الموجودات
       المطلوبات

 ۱۲۱٬٤۱۸ ۹۷٬۱٤۰ ۱۰٬٦۲۳ ۱۰٬۷۷۷ ۲٬۱٦٦ ۷۱۲ مطلوبات أخرى
 ۱۱٬۲٥٥ ۱۱٬۲٥٥ -- -- -- -- القیمة العادلة السالبة للمشتقات

 ۲٬۰۹٤٬٦۷۰    --  -- ۱۷٬٥۰۰ ۳٦٦٬۸۷۸ ۱٬۷۱۰٬۲۹۲ قروض
ودیعة البنك المركزي السعودي، 

 ۱٥۲٬۱۸۱ ۱٥۲٬۱۸۱ -- -- -- -- صافي

 ۲۸٬۲۷۷ ۳٦۹٬۰٤٤ ۱٬۷۱۱٬۰۰٤ إجمالي المطلوبات
  

        ۱۰٬٦۲۳ ۲٦۰٬٥۷٦ ۲٬۳۷۹٬٥۲٤ 
 ۱٬۰٥۷٬٦۲٥ )۱۷٥٬٦۹٤( ۸٤۹٬۳۹۳ ۱٬٥۰۰٬۲۹۰ ۳۰۷٬٦۳٦ )۱٬٤۲٤٬۰۰۰( الفجوة

      ۱٬۰٥۷٬٦۲٥ ۱٬۲۳۳٬۳۱۹ ۳۸۳٬۹۲٦ )۱٬۱۱٦٬۳٦٤( ) ۱٬٤۲٤٬۰۰۰( الفجوة التراكمیة



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

٤٥ 

      
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲٤

 
 مخاطر أسعار السوق (یتبع) )۲

 
 مخاطر معدالت األرباح (یتبع) )أ

 
 یلخص الجدول أدناه تعرض الشركة لمخاطر معدالت األرباح:

 
   مرتبطة بأرباح 

 أشھر ۳خالل  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 ۱۲إلى  ۳من 

 شھراً 
 ٥من سنة إلى 

 سنوات
 ٥أكثر من 
 سنوات

غیر مرتبطة 
 اإلجمالي بأرباح

       الموجودات
 ۷٬۸۷٦    ۷٬۸۷٦ -- -- -- -- نقد وما في حكمھ

    ۱۱٬۹۲۲    ۱۱٬۹۲۲ -- -- -- -- استثمارات
   ۱۲۳٬٤٥۰    --   ۲۸٬۸٥۹     ٦٦٬٦۷۷     ۲۱٬۰۲٦     ٦٬۸۸۸   ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي
   ۳٬۰۱٦٬۷۲۹    --  ٤٥۳٬۰۹٥ ۱٬۲۸۳٬۹٥۸ ۱٬۰۹۲٬٦٦۹ ۱۸۷٬۰۰۷ ذمم مدیني عقود إجارة، صافي

ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة 
  ٥۷٬٤٤۹  ۳٬۱۹۳ ٤۷٦   ٥۲٬۹٦٦   ۸۱٤ في الذمة، صافي

   ۷۱     ۷۱   -- -- -- -- القیمة العادلة الموجبة للمشتقات
 ۳۷٬٤۹۹ ۳۷٬٤۹۹ -- -- --   -- مدینة أخرىذمم 

 ۳٬۲٥٤٬۹۹٦ ٥۷٬۳٦۸ ٤۸٥٬۱٤۷ ۱٬۳٥۱٬۱۱۱ ۱٬۱٦٦٬٦٦۱ ۱۹٤٬۷۰۹ إجمالي الموجودات
       المطلوبات

 ۱۳۸٬۱۲۸ ۱۱٦٬۱٤٥ ۱۱٬٥٤٤ ۸٬٤٤٤ ۱٬٦٦۱ ۳۳٤ مطلوبات أخرى
 ۳٬٦۲۱ ۳٬٦۲۱ -- -- -- -- القیمة العادلة السالبة للمشتقات

    ۲٬۰۸۰٬٤۳۲    --  -- ٥۲٬۱٤۷ ۳۹۰٬۰۹۷ ۱٬٦۳۸٬۱۸۸ قروض
 ۲٬۲۲۲٬۱۸۱ ۱۱۹٬۷٦٦ ۱۱٬٥٤٤ ٦۰٬٥۹۱ ۳۹۱٬۷٥۸ ۱٬٦۳۸٬٥۲۲ إجمالي المطلوبات

 ۱٬۰۳۲٬۸۱٥ )٦۲٬۳۹۸( ٤۷۳٬٦۰۳ ۱٬۲۹۰٬٥۲۰ ۷۷٤٬۹۰۳ )۱٬٤٤۳٬۸۱۳( الفجوة
  ۱٬۰۳۲٬۸۱٥ ۱٬۰۹٥٬۲۱۳ ٦۲۱٬٦۱۰ )٦٦۸٬۹۱۰( )۱٬٤٤۳٬۸۱۳( الفجوة التراكمیة

 
 مخاطر العمالت )ب

تمثل مخاطر العملة المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي. تتعرض الشركة 
للتذبذبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة خالل السیاق االعتیادي ألعمالھا. لم تقم الشركة بإجراء أي معامالت ھامة بعمالت بخالف 

یرتبط الدوالر األمریكي بالریال السعودي؛ لذلك فإن الشركة لیس لدیھا أي مخاطر عمالت في ھذه والر األمریكي. الریال السعودي والد
 المعامالت.

 
 مخاطر السیولة )۳

مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات صافي التمویل. ویمكن أن تحدث مخاطر السیولة 
عند وجود اضطراب في السوق أو انخفاض في مستوى درجات التصنیف االئتماني مما یؤدي إلى انخفاض في بعض مصادر التمویل. 

 ستحقاقات لضمان توفر السیولة الكافیة. تقوم اإلدارة بمراقبة محفظة اال
 

 تحلیل المطلوبات المالیة حسب االستحقاقات التعاقدیة المتبقیة )أ
 

محفظة االستحقاقات للمطلوبات المالیة للشركة في نھایة السنة بناًء على التزامات السداد التعاقدیة غیر المخصومة.  یلخص الجدول أدناه
 ق التعاقدي.تم تحدید االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة استناداً إلى الفترة المتبقیة في تاریخ قائمة المركز المالي إلى تاریخ االستحقا

 استحقاق محددتاریخ   

دون تاریخ 
استحقاق 

 اإلجمالي محدد

 أشھر ۳خالل   م۲۰۲۰
إلى  ۳من 
 شھًرا ۱۲

 ٥إلى من سنة 
 سنوات

 ٥أكثر من 
   سنوات

       
 ۱۲۱٬٤۱۸ -- ۱۰٬٦۲۳ ۳٥٬٤٦۷ ۱۷٬٤۲۲ ٥۷٬۹۰٦  مطلوبات أخرى

 ۲٬۲۷٦٬۱۸۰ -- -- ۱٬٤۸٥٬٥٥۰ ٥۰۱٬۹۸٥ ۲۸۸٬٦٤٥  قروض
ودیعة البنك المركزي 

 ۱٥۷٬۰۷۱ -- -- ٦۷٬۷۲٦ ۸۳٬۱٦۸ ٦٬۱۷۷   السعودي، صافي



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

٤٦ 

 ۲٬٥٥٤٬٦٦۹  -- ۱۰٬٦۲۳ ۱٬٥۸۸٬۷٤۳ ٦۰۲٬٥۷٥ ۳٥۲٬۷۲۸ اإلجمالي
  



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

٤۷ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲٤
 

 مخاطر السیولة (یتبع) )۳
 

 تحلیل المطلوبات المالیة حسب االستحقاقات التعاقدیة المتبقیة (یتبع) )أ
  

 تاریخ استحقاق محدد  

دون تاریخ 
استحقاق 

 اإلجمالي محدد

 أشھر ۳خالل   م۲۰۱۹
 ۱۲إلى  ۳ من

 شھراً 
 ٥ن سنة إلى م

 سنوات
 ٥أكثر من 
   سنوات

       
 ۱۳۸٬۱۲۸ -- -- ۳٬٦٥۳ ٥٥٬۲٦۸ ۷۹٬۲۰۷  مطلوبات أخرى

   ۲٬۲۳۲٬٦۸٦ -- -- ۱٬٤٤۷٬۰٤٥ ٥٦۸٬٥٤۲ ۲۱۷٬۰۹۹  قروض
 ۲٬۳۷۰٬۸۱٤  --    -- ۱٬٤٥۰٬٦۹۸ ٦۲۳٬۸۱۰ ۲۹٦٬۳۰٦ اإلجمالي

 
 یعرض الجدول أدناه تحلیًال للموجودات والمطلوبات وفقاً للتاریخ المتوقع الستردادھا أو تسویتھا. 

 تاریخ استحقاق محدد  

دون تاریخ 
استحقاق 

 اإلجمالي محدد

 أشھر ۳خالل   م۲۰۲۰
إلى  ۳من 
 شھًرا ۱۲

 ٥إلى من سنة 
 سنوات

 ٥أكثر من 
   سنوات

   الموجودات
 ۲٥٬۰٥۱ ۲٥٬۰٥۱ -- -- -- --  وما في حكمھنقد 

 ۱۰٬٤۹٦ ۸۹۳    -- -- ۹٬٦۰۳    --   استثمارات
 ۱۳۷٬۱٤۸    -- ۲۰٬۲۹٤ ۷٤٬٥٦۹ ۲۷٬۰٤۲  ۱٥٬۲٤۳   ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي

 ۳٬۱۳٥٬۰٤۱    --  ۸۷٦٬٦۸۷ ۱٬٥۱۸٬۹۱۳ ٤٥۷٬٤٤۲  ۲۸۱٬۹۹۹   ذمم مدیني عقود إجارة، صافي
إجارة موصوفة في ذمم مدیني عقود 

 ۱٬۰٦۱ الذمة، صافي
   

۳٬٤٥۰ ۱۸٬٥۰٥ ٦۷٬۰٦۱ 
 

 --  ۸۰٬۰۷۸ 
 ۱۳۱٬۳٥٤    --   ٦۸۳ ٦٥٬۸۷٤ ٦٤٬۷۹۷  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 ٦۱٬۱۹۱ ۱۳٬٦٥۰ ۷٬٦٥۰ ۲۹٬٦۹۱ ۷٬٦٥۰ ۲٬٥٥۰  ممتلكات ومعدات
 ۳٬٥۸۰٬۳٥۹ ۳۹٬٥۹٤ ۹٦۱٬٦۹۲ ۱٬٦٤۲٬۳٦۲ ٥۷۱٬۰٦۱ ۳٦٥٬٦٥۰  إجمالي الموجودات

       المطلوبات
 ۱۲٦٬۳۸۷    --  ۱۰٬٦۲۳ ۳٥٬٤٦۷ ۱۹٬۹۰۷ ٦۰٬۳۹۰  ذمم دائنة ومستحقات أخرى

 ۱۱٬۲٥٥ -- -- ۱۱٬۲٥٥ -- --  القیمة العادلة السالبة للمشتقات
 ۳۱٬۸٤۷ -- -- ۹٬۹٦٤ ٥٬۳۸۹ ۱٦٬٤۹٤  زكاة وضریبة دخل دائنة

 ۲٬۰۹٤٬٦۷۰    --     --  ٦۱٬۳۲۸٬۰۳ ٤۷۹٬٦۲۰ ۲۸۷٬۰۱٤  قروض
ودیعة البنك المركزي السعودي، 

 ۱٥۲٬۱۸۱ -- -- ٦٦٬۸۹۳ ۸۰٬۳۸۷ ٤٬۹۰۱  صافي
 ۱٥٬٥۹۲ ۱٥٬٥۹۲    --     --     --     --   منافع الموظفین

 ۲٬٤۳۱٬۹۳۲ ۱٥٬٥۹۲ ۱۰٬٦۲۳ ۱٬٤٥۱٬٦۱٥ ٥۸٥٬۳۰۳ ۳٦۸٬۷۹۹ إجمالي المطلوبات
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

٤۸ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲٤
   

 مخاطر السیولة (یتبع) )۳

 تاریخ استحقاق محدد  

دون تاریخ 
استحقاق 

 اإلجمالي محدد

  م۲۰۱۹
 ۳خالل 
 أشھر

إلى  ۳من 
 شھراً  ۱۲

من سنة إلى 
 سنوات ٥

 ٥أكثر من 
   سنوات

   الموجودات
   ۷٬۸۷٦ ۷٬۸۷٦ -- -- -- --  نقد وما في حكمھ

 ۱۱٬۹۲۲ ۸۹۳ -- -- ۱۱٬۰۲۹ --  استثمارات
 ۱۲۳٬٤٥۰ -- ۲۸٬۸٥۹ ٦٦٬٦۷۷ ۲۱٬۰۲٦ ٦٬۸۸۸  مدیني عقود مرابحة، صافيذمم 

   ۳٬۰۱٦٬۷۲۹ -- ۸٤۹٬۹۰۱ ۱٬٥۲۷٬۳۱۹ ٤۳۸٬٦۳٦ ۲۰۰٬۸۷۳  ذمم مدیني عقود إجارة، صافي
ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في 

 ۹۱۳ الذمة، صافي
 

۲٬٥۹۳ 
 

۱۲٬۱۰٥ 
 

٤۱٬۸۳۸ 
 

-- ٥۷٬٤٤۹ 
 ۷۱ -- -- -- -- ۷۱  القیمة العادلة الموجبة للمشتقات

   ۱۲۷٬٦٤۷ -- -- ۱٬۲۱۲ ۷۹٬۲٤٤ ٤۷٬۱۹۱  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
 ٦۰٬۰٦۱ ۱۳٬٦٥۰ ۱٥٬۱٤۲ ۲٥٬۳۹۸ ٤٬٤۰۳ ۱٬٤٦۸  ممتلكات ومعدات

 ۳٬٤۰٥٬۲۰٥ ۲۲٬٤۱۹ ۹۳٥٬۷٤۰ ۱٬٦۳۲٬۷۱۱ ٥٥٦٬۹۳۱ ۲٥۷٬٤۰٤  إجمالي الموجودات
       المطلوبات

 ۱٤۷٬۸۲۹ - -- ۳٬٦٥٤ ٦۰٬۱۱۹ ۸٤٬۰٥٦  ذمم دائنة ومستحقات أخرى
 ۳٬٦۲۱ -- -- ۳٬٦۲۱ -- --  القیمة العادلة السالبة للمشتقات

 ۳٤٬۳۸۰ -- -- ۱۳٬٥٥۰ ٥٬۳۸۹ ۱٥٬٤٤۱  زكاة وضریبة دخل دائنة
    ۲٬۰۸۰٬٤۳۲ -- -- ۱٬۳٦٥٬٥۲۲ ٥۱۸٬۲۷۷ ۱۹٦٬٦۳۳  قروض

    ۱۳٬٦٦٦ ۱۳٬٦٦٦ -- -- -- --  منافع الموظفین
 ۲٬۲۷۹٬۹۲۸ ۱۳٬٦٦٦ -- ۱٬۳۸٦٬۳٤۷ ٥۸۳٬۷۸٥ ۲۹٦٬۱۳۰ المطلوباتإجمالي 

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة    ۲٥

 
تتكون الموجودات المالیة من النقد وما في حكمھ واالستثمارات والمشتقات وذمم مدیني عقود المرابحة واإلجارة واإلجارة الموصوفة 

 المطلوبات المالیة من القروض البنكیة والذمم الدائنة والمشتقات المالیة.في الذمة، وذمم مدینة أخرى. بینما تتكون 
 

یعرض الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي تختلف قیمتھا العادلة عن قیمتھا 
 ة العادلة، بما في ذلك مستویاتھا في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة.الدفتریة أو التي تم تسجیل الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیم

 
 القیمة العادلة  

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  القیمة الدفتریة م۲۰۲۰
  

      الموجودات المالیة:
 ۱۰٬٤۹٦ ۱۰٬٤۹٦ -- -- ۱۰٬٤۹٦ استثمارات

 ۱۳٦٬۱۷۱ ۱۳٦٬۱۷۱ -- -- ۱۳۷٬۱٤۸ ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي
 ۳٬۰۷۸٬٦۷۰ ۳٬۰۷۸٬٦۷۰ -- -- ۳٬۱۳٥٬۰٤۱ ذمم مدیني عقود إجارة، صافي

ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة، 
 ۸۰٬۰٦٥ ۸۰٬۰٦٥ -- -- ۸۰٬۰۷۸ صافي

 
      المطلوبات المالیة:

 ۱۱٬۲٥٥ ۱۱٬۲٥٥ -- -- ۱۱٬۲٥٥ القیمة العادلة السالبة للمشتقات
 

  



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

٤۹ 

 
 العادلة لألدوات المالیة (یتبع)القیمة   ۲٥

 
 القیمة العادلة  

 م۲۰۱۹
القیمة 

 الدفتریة
المستوى 

۱ 
المستوى 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲
  

      الموجودات المالیة:
 ۱۱٬۹۲۲ ۱۱٬۹۲۲ -- -- ۱۱٬۹۲۲ استثمارات

 ۱۲۳٬۷٤۸ ۱۲۳٬۷٤۸ -- -- ۱۲۳٬٤٥۰ ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي
 ۳٬۰٤٥٬۹۰٥ ۳٬۰٤٥٬۹۰٥ -- -- ۳٬۰۱٦٬۷۲۹ إجارة، صافيذمم مدیني عقود 

 ٦۳٬٦۹۲ ٦۳٬٦۹۲ -- -- ٥۷٬٤٤۹ ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي
 ۷۱ ۷۱ -- -- ۷۱ القیمة العادلة الموجبة للمشتقات

 
      المطلوبات المالیة:

 ۳٬٦۲۱ ۳٬٦۲۱ -- -- ۳٬٦۲۱ القیمة العادلة السالبة للمشتقات
 

یتم تقدیر ذمم مدیني عقود اإلجارة وذمم مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة ذات المعدل الثابت باستخدام التدفقات النقدیة 
التعاقدیة المخصومة بآخر عائد، والذي یمثل معدل الربح المتعاقد علیھ آلخر معامالت. تشتمل المدخالت في أسالیب التدفقات 

 ر العوائد والتدفقات النقدیة التعاقدیة. النقدیة المخصومة على آخ
 

 قامت اإلدارة بتقدیر أن القیمة الدفتریة لألدوات المالیة األخرى تقارب إلى حد كبیر القیمة العادلة نظراً لطبیعة االستحقاقات قصیرة
 .۳المستوى األجل أو إعادة تسعیر العمولة الخاصة على تلك األدوات وأن ھذه األدوات المالیة تصنف ضمن 

 
 لم تكن ھناك تحویالت من وإلى أي المستویات خالل السنة.

 
 كفایة رأس المال ۲٦  

 
ً لمبدأ االستمراریة،  تتمثل أھداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا
والحفاظ على وجود قاعدة رأس مال قویة. إن نسب كفایة رأس المال التي یتم مراقبتھا وقیاسھا من قبل اإلدارة أدناه تقیس مدى 

نة بنود رأس المال المؤھل مع الموجودات وااللتزامات المحتملة والمبالغ األسمیة للمشتقات، إن كفایة رأس المال وذلك بمقار
  وجدت، في قائمة المركز المالي، باستخدام األرصدة المرجحة إلظھار مخاطرھا النسبیة. 

 
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 

 
إجمالي نسبة 
 رأس المال ٪

نسبة الشریحة 
لرأس المال  األولى

٪ 
نسبة رأس إجمالي 
 المال ٪

نسبة الشریحة 
األولى لرأس المال 

٪ 
 ٤۳٫۳۰ ٤۳٫۱٦ ٤۲٫٤۰ ٤۱٫۹۹ نسبة كفایة رأس المال

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة ۲۷ 

 
 تسھیالت تمویل معتمدة وغیر مستخدمة:

لدى الشركة تسھیالت معتمدة وغیر مستخدمة بشأن عروض مقدمة وقید الدراسة من قبل العمالء بتاریخ التقریر حیث یمكن 
 ملیون لایر سعودي).  ۲۱۸م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۳٥تحویلھا إلى تمویل قدره 

  



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

٥۰ 

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة (یتبع)   ۲۷

 
 ضریبة القیمة المضافة: 

م إلى ۲۰۱۸م ربطاً على إقرارات ضریبة القیمة المضافة للفترة من ینایر ۲۰۱۹أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل في عام 
ملیون لایر سعودي فیما یتعلق بفروق ضریبة  ۹٫۲ملیون لایر سعودي. وقد دفعت الشركة  ۱۹٫۹م وطالبت بمبلغ ۲۰۱۹ینایر 

ة وسجلت المبلغ كذمم مدینة من الھیئة العامة للزكاة والدخل وأصدرت ضماناً بنكیاً فیما یتعلق بالمبلغ المتبقي. كما القیمة المضاف
 قدمت الشركة اعتراضاً توضح فیھ موقفھا من الربط المستلم من الھیئة العامة للزكاة والدخل.

 
ملیون لایر سعودي إلى  ۱۹٫۹ن خالل تخفیض مطالبتھا من خالل السنة، قبلت الھیئة جزئیاً اعتراض الشركة وعدّلت ربطھا م

ملیون لایر سعودي. قدمت الشركة اعتراضاً لدى األمانة العامة للجان الضریبیة على المطالبة الُمعدلة وتوصلت الشركة  ۱٤٫٦۹
ملیون لایر سعودي.  ٥٫٦ملیون لایر سعودي إلى  ۱٤٫٦۹إلى تسویة نھائیة مع الھیئة حیث تم تخفیض المبلغ المطالب بھ من 

م. كما في نھایة السنة، لدى الشركة ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي تم تسویتھ مقابل دفعات تمت بواسطة الشركة في  ٥٫٦ھذا المبلغ 
 ملیون لایر سعودي مستحق من الھیئة فیما یتعلق بالفترة التي تم الربط علیھا. ۳٫٦مبلغ 

 
 المعلومات القطاعیة     ۲۸

 
إلى تقدیم تمویل لعقود التأجیر العقاري داخل المملكة العربیة السعودیة. إن جمیع الموجودات والمطلوبات تھدف الشركة 

 والعملیات الظاھرة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل تعود إلى قطاع التمویل العقاري.
 

 ألغراض إداریة، تتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة:
 

 قطاع األفراد
 یمثل ھذا القطاع المنتجات التمویلیة المقدمة لألفراد والمنشآت الصغیرة ومتوسطة الحجم.

 
 قطاع الشركات

 یمثل ھذا القطاع المنتجات التمویلیة المقدمة للشركات واألفراد من ذوي المالءة المالیة المرتفعة والعمالء المؤسسین.
 

 المركز الرئیسي
لمسؤولة عن إدارة فائض السیولة في الشركة من خالل إیداعات السوق قصیرة األجل. كما تقوم أیًضا بتقدیم اإلدارة العامة ھي ا

 خدمات مساندة إلى إدارات األعمال.
 

م وإجمالي إیراداتھا التشغیلیة والمصروفات وصافي ۲۰۱۹م و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إجمالي موجودات ومطلوبات الشركة في 
 ي ذلك التاریخ ھي كما یلي:ربح السنوات المنتھیة ف

 
 اإلجمالي المركز الرئیسي قطاع الشركات قطاع األفراد 
     

     م۲۰۲۰
 ۲۷٤٬۰۷۳ - ۱۸۷٬۷٥۷ ۸٦٬۳۱٦ إیرادات

 ۱٥۸٬٦۷۹ - ۱۰۹٬۲۸٤ ٤۹٬۳۹٥ مصروفات
 ۱۱٥٬۳۹٤ - ۷۸٬٤۷۳ ۳٦٬۹۲۱ ربح القطاع

 ۳٬٥۸۰٬۳٥۹ ۸٦٬۲٤۱ ۲٬٥۲٤٬٥۸۱ ۹٦۹٬٥۳۷ إجمالي الموجودات 
 ۲٬٤۳۱٬۹۳۲ ۱۳٤٬۹۲٤ ۱٬٦۸٤٬٤۹۰ ٦۱۲٬٥۱۸ إجمالي المطلوبات

     
     م۲۰۱۹

 ۲۹۲٬٦۲٦ - ۱۹٦٬۰۸۹ ۹٦٬٥۳۷ إیرادات  
 ۱۹۰٬٥٦۷ - ۱۲٦٬۰٥۱ ٦٤٬٥۱٦ مصروفات

 ۱۰۲٬۰٥۹ - ۷۰٬۰۳۸ ۳۲٬۰۲۱ ربح/(خسارة) القطاع
 ۳٬٤۰٥٬۲۰٥ ٦۸٬۰۰۹ ۲٬۳۲۳٬۰۳۱ ۱٬۰۱٤٬۱٦٥ إجمالي الموجودات 
 ۲٬۲۷۹٬۹۲۸ ۱۲۱٬۰۹۱ ۱٬٥۰٥٬۸٦۹ ٦٥۲٬۹٦۸ إجمالي المطلوبات 

               



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

٥۱ 

 المعلومات القطاعیة (یتبع)   ۲۸ 
 

 فیما یلي مطابقة اإلیرادات والمصروفات من القوائم المالیة في إیضاح القطاع التشغیلي:
 

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 

   اإلیرادات
 ۲۹٦٬۳٤٥ ۲۷۸٬۷۲۳ من عقود المرابحة واإلجارة واإلجارة الموصوفة في الذمةإجمالي الدخل 

 )۲٬۸٤۳( )۲٬٦۳٦( مصروفات أتعاب
 )۸۷٦( )۲٬۰۱٤( خسارة أخرى

 ۲۹۲٬٦۲٦ ۲۷٤٬۰۷۳ وفقاً إلیضاح القطاع التشغیلي. -إجمالي اإلیرادات 
 

   المصروفات
 )۹۳٬۷٦۷( )٦٥٬۱۰۰( تكلفة تمویل  
 )۳٬٥۰۱( )٦٬٤۱۸( استھالك  

 )۷۸٬٤۰٤( )۷۰٬۸۲۱( مصروفات عمومیة وإداریة 
 )۱۳٬۱٤۳( )۱۰٬۹۱۲( مصروفات البیع والتسویق

 )۱٬۷٥۲( )٥٬٤۲۸( مخصص االنخفاض في قیمة االئتمان، صافي 
 )۱۹۰٬٥٦۷( )۱٥۸٬٦۷۹( وفقاً إلیضاح القطاع التشغیلي. -إجمالي المصروف 

 
 التي أطلقھا البنك المركزي السعوديبرامج ومبادرات الدعم    ۲۹  

 
م برنامج دعم تمویل القطاع الخاص لتقدیم الدعم ۲۰۲۰، أطلق البنك المركزي السعودي في مارس ۱۹-استجابةً لفیروس كوفید

الالزم للشركات الصغرى والصغیرة ومتوسطة الحجم وفقًا للتعریف الصادر من البنك المركزي السعودي في تعمیمھ رقم 
ھـ. اشتمل برنامج دعم تمویل القطاع الخاص بشكل أساسي على البرامج ۱٤۳۸جمادى اآلخرة  ۱٦بتاریخ  ۳۸۱۰۰۰۰٦٤۹۰۲

 التالیة التي كانت الشركة مؤھلة للمشاركة فیھا:
  

 برنامج الدفعات المؤجلة؛ و •
 .الضمان المرافق برنامج •

 
وكجزء من برنامج الدفعات المؤجلة الذي أطلقھ البنك المركزي السعودي، كان یتعین على الشركة تأجیل الدفعات لمدة تسعة 
أشھر (تلى التأجیل السابق لستة أشھر تمدید إضافي لمدة ثالثة أشھر) على تسھیالت اإلقراض لتلك الشركات المؤھلة كشركات 

عفاءات الدفع تُعد كدعم سیولة قصیر األجل لمعالجة مشاكل التدفق النقدي المحتملة صغرى وصغیرة ومتوسطة الحجم. كانت إ
م إلى ۲۰۲۰مارس  ۱٤للُمقترض. قامت الشركة بتطبیق اإلعفاء من الدفع من خالل تأجیل األقساط المستحقة خالل الفترة من 

 ۱٤م إلى ۲۰۲۰سبتمبر  ۱٥ل الفترة من م لمدة ستة أشھر ومن ثم تأجیل إضافي لألقساط المستحقة خال۲۰۲۰سبتمبر  ۱٤
م لمدة ثالثة أشھر دون زیادة في فترة التسھیل. لقد تم تقییم مدى التأثیر المحاسبي لھذه التغییرات في آجال ۲۰۲۰دیسمبر 

عن ذلك إثبات  كتعدیل في شروط الترتیب. نتج ۹التسھیالت االئتمانیة وتم معالجتھا وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ملیون لایر سعودي والتي تم عرضھا كجزء من الدخل من الذمم المدینة ذات الصلة.  ۳٫۹۷الشركة خسارة تعدیل بمبلغ 

 
مارس  ۳۱م بتمدید برنامج الدفعات المؤجلة حتى ۲۰۲۰دیسمبر  ۱٤باإلضافة لما سبق، قام البنك المركزي السعودي في 

م إلى ۲۰۲۰دیسمبر  ۱٥اء من الدفع من خالل تأجیل األقساط المستحقة خالل الفترة من م. قامت الشركة بتطبیق اإلعف۲۰۲۱
م دون زیادة في فترة التسھیل. لقد تم تقییم مدى التأثیر المحاسبي لھذه التغییرات في شروط التسھیالت االئتمانیة ۲۰۲۱مارس  ۳۱

كتعدیل في شروط الترتیب. نتج عن ذلك إثبات الشركة خسارة  ۹ویتم معالجتھا وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ملیون لایر سعودي والتي تم عرضھا كجزء من الدخل من الذمم المدینة ذات الصلة. ۳٫٦۲تعدیل إضافیة بمبلغ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

٥۲ 

 برامج ومبادرات الدعم التي أطلقھا البنك المركزي السعودي (یتبع)   ۲۹  
 

ملیون لایر سعودي من محفظة  ۲۰۸٫۸أعاله والتمدیدات ذات العالقة، فقد قامت الشركة بتأجیل دفعات بمبلغ نتیجة للبرنامج 
ملیون لایر  ۷٫٥۹الشركات الصغرى والصغیرة والمتوسطة الحجم، وبالتالي، قامت بإثبات إجمالي خسائر التعدیل البالغة 

م، بلغ إجمالي التعرضات مقابل ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إلغاءه. كما في  ملیون لایر سعودي تم ۳٫٤۹سعودي خالل السنة منھا مبلغ 
 ملیون لایر سعودي. ٦۹۰٫٦٤ھؤالء العمالء 

 
اعتبرت الشركة بشكل عام أن تأجیل الدفعات في ترتیبات حاالت المصاعب یعد مؤشراً على وجود زیادة جوھریة في مخاطر 

الحالیة، بشكل منفصل، على أنھا تعد  ۱۹-ب حزم الدعم الخاصة بـ كوفیداالئتمان، لكن لم یتم التعامل مع تأجیل الدفعات بموج
 مؤشراً على وجود زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان.

 
. ومع ۱۹-تواصل الشركة مراقبة محافظ اإلقراض عن كثب وإعادة تقییم مستویات المخصصات مع تطور الوضع حول كوفید

ملیون لایر سعودي من التكالیف اإلضافیة لیعكس مدى التدني االئتماني اإلضافي  ۲٫۹٤ذلك، فقد قامت اإلدارة بإثبات مبلغ 
 المحتمل.

 
ملیون لایر سعودي  ۲٦۰٫۲۳ملیون لایر سعودي و  ٦۲۷٫۱۳م، كان لدى الشركة تعرضات بقیمة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

ركات الصغرى والصغیرة ومتوسطة الحجم لعمالء الش ۳والمرحلة  ۲والمرحلة  ۱ملیون لایر سعودي في المرحلة  ۲۷۸٫۱۸و 
ملیون لایر على  ٥٤٫۹۲ملیون لایر سعودي و  ۳٫٦۹ملیون لایر سعودي و  ۲٫۰۳مع المخصص المقابل لھذه التعرضات بمبلغ 

 التوالي.
 

ض المستحقة باإلضافة لذلك، ووفقاً لبرنامج دعم تمویل القطاع الخاص، فإن الشركة كانت مؤھلة أیضاً لتأجیل سداد أقساط القر
م. وبالتالي، قامت ۲۰۲۰سبتمبر  ۱٤م إلى ۲۰۲۰مارس  ۱٤للبنوك والشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري للفترة من 

ملیون لایر  ۷٫۸۳م منھا ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي خالل السنة المنتھیة في  ۸٫۷۲الشركة بإثبات ربح تعدیل بمبلغ 
 سعودي تم عكسھا.

 
إلى ذلك، ولتعویض التكالیف ذات الصلة التي تتكبدھا الشركة في إطار برنامج الدفعات المؤجلة للبنك المركزي باإلضافة 

ملیون لایر سعودي على  ۱٥۷٫۰۷م، تلقت الشركة ودیعة بدون عمولة بمبلغ ۲۰۲۰مارس  ۳۱سبتمبر إلى  ۱٥السعودي من 
م، بتواریخ استحقاق متفاوتة. وبناًء على ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في دفعتین من البنك المركزي السعودي خالل السنة المنتھیة 

المراسالت الواردة من البنك المركزي السعودي، قررت اإلدارة أن المنحة الحكومیة تتعلق بشكل أساسي بتعویض خسارة 
ى أساس منتظم، وفقاً التعدیل المتكبدة من الدفعات المؤجلة. تمت المحاسبة عن المنفعة المتعلقة بمعدل التمویل المدعوم عل

ملیون لایر سعودي تم إثباتھ في قائمة الربح أو  ٤٫۸۹لمتطلبات محاسبة المنح الحكومیة. وقد نتج عن ذلك إجمالي دخل بمبلغ 
م، تم ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الخسارة. مارست اإلدارة بعض األحكام عند إثبات وقیاس دخل المنحة ھذا. خالل السنة المنتھیة في 

 لیون لایر سعودي على قائمة الربح أو الخسارة المتعلق بالتنازل عن دخل الیوم األول.م ۰٫۳۸تحمیل 
 

 م.۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الخاص بالبنك المركزي السعودي كما في  برنامج الضمان المرافقي ھذا، ولم تشارك الشركة بعد ف
 

 األحداث الالحقة ۳۰  
 

 المركز المالي تتطلب تعدیالت على/أو إفصاح في القوائم المالیة.لم یكن ھناك أي أحداث الحقة بعد تاریخ قائمة 
 

 اعتماد القوائم المالیة ۳۱  
 

 م).۲۰۲۱فبرایر  ۲۳ھـ (الموافق: ۱٤٤۲ رجب ۱۱تم اعتماد القوائم المالیة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاریخ 
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